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1. Úvod 

Tématem mé bakalářské práce je skauting a jeden z jeho hlavních výchovných 

nástrojů – skautská stezka. Skautskou stezku jsem si vybrala proto, protoţe se domnívám, ţe 

v rámci výchovy je skautskému věku věnována největší pozornost. Dále si myslím, ţe bude 

zajímavé zmapovat proces její proměny po roce 1989, kdy došlo k poslednímu oficiálnímu 

obnovení Junáka a zároveň i k proměně naší společnosti, tj. k přechodu od totalitární a netrţní 

společnosti k pluralitní demokracii a trţní ekonomice západního typu, obvykle chápané jako 

demokratický kapitalismus (Mlčoch, 2000). Na tuto proměnu reagoval i skauting, protoţe i 

kdyţ od roku 1970 pokračoval ilegálně ve své činnosti, jeho výchovné nástroje z roku 1968 

zůstaly nezměněny. 

A tak v roce 1994 Náčelnictvo dívčího a chlapeckého kmene Junáka – svazu skautů a 

skautek ČR oficiálně schválilo stezku skautů a skautek, která byla aktualizovanou podobou 

stezky z roku 1968.  O tři roky později, tj. v roce 1997 vyšla novější verze této stezky, ale 

obsahově nezměněná. Po dlouhodobých úvahách v roce 2005, 16 let po obnovení skautingu u 

nás, byla vydána Charta českého skautingu na počátku 21. století, od níţ se odvíjel tzv. Nový 

program. Ten si klade za cíl aktualizovat výchovné nástroje, aby v současné společnosti 

mohly naplňovat základní principy skautingu, které se od zaloţení skautingu v roce 1907 

nezměnily. Jedním z nástrojů Nového programu je i nová skautská stezka, která byla oficiálně 

vydána v roce 2008. Skautská stezka představuje rozmanitou nabídku aktivit, které vedou 

k výchovným cílům skautingu a které vychází ze zájmů dětí. Tyto aktivity jsou sestaveny 

podle skautské metody a nejrůznějších motivačních prvků v ucelené vodítko pro osobní 

rozvoj ve skautském oddíle. Tato nová stezka tak nahradila starší verzi stezky z roku 1994, 

resp. 1997. 

1.1 Dosavadní výzkumy 

Skautingem se uţ zabývalo několik výzkumů, které se ale zaměřily na jiné aspekty neţ 

předkládaný projekt. Největším výzkumem byl výzkum Václava Břicháčka - Sondy do světa 

skautů, který udal směr v dalším vývoji Junáka. Cílem této práce bylo získat náhled na situaci, 

v jaké se Junák nachází, tj. jak pracují oddíly, střediska a jak se na Junáka dívá veřejnost 

(Břicháček, Černý, Šantora; 2003). V dalších výzkumech se objevily například tato témata: 

motivace skautských vedoucích (Voříšková, 2009), skauting jako nezisková organizace 

(Blechová, 2005), roveři a rangers (Černý, 2001), morální hodnoty ve skautingu (Havlůjová, 
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1999; Prokeš, 2008), skauting a jeho historie (Bílková, 2007; Döllinger, 2005; Chabarová, 

2004; Navrátil, 2003; Vanke, 1999; Holý, 1969), skauting a utváření osobnosti (Nováčková, 

2002), skautská výchova (Svoboda, 2001), skauting a hodnotová orientace mládeţe 

(Bartůněk, 2000), světový skauting (Hradilová, 1997). 

Kromě toho také v rámci Junáka probíhají neoficiální interní výzkumy (viz 

Experimentální skautská stezka a průzkum pro zpětnou vazbu), které testují zavedené nebo 

teprve zaváděné programy. O proměně skautské stezky nebyl dosud realizován ţádný 

výzkum, ani nebyly na toto téma provedeny rozhovory s jejími tvůrci. 

1.2 Cíl výzkumu 

Cílem mé práce je zmapovat proměnu skautské stezky v reakci na proměnu 

společnosti v letech 1989-2009 a s ní spojenou proměnu zájmů mládeţe. Budu zjišťovat 

podobu stezky z roku 1994, čím je stezka z roku 1997 nová a proč došlo k vydání stezky 

v roce 2008. Oficiální verzi nové stezky předcházela ještě její „experimentální verze“, která 

testovala vyuţití stezky v praxi. Zároveň mě bude zajímat, k jaké zásadní proměně došlo 

v rámci skautské stezky. Budu tedy hledat podstatné momenty, které konturují odlišnosti v 

jednotlivých stezkách. 

Empirická část mé práce se skládá ze dvou oblastí: 

Výzkum se skládal ze dvou částí, kdy jsem se nejprve zaměřila na obsahovou analýzu 

všech stezek, kdy bylo cílem zjistit: 

o Jak se  od sebe odlišují jednotlivá vydání stezek po formální i obsahové 

stránce? 

V druhé části jsem se zaměřila na rozhovory s tvůrci těchto stezek a ptala jsem se na 

aspekty, které mi vyvstaly z obsahové analýzy stezek. Rozhovory jsem zvolila proto, ţe mi 

nejlépe pomohly zachytit proměnu skautské stezky z pohledu jejích tvůrců. Mé výzkumné 

otázky byly tyto:  

o Jaké byly okolnosti vzniku jednotlivých stezek?  

o Čím se od sebe jednotlivé stezky liší?  

o Jaké okolnosti formovaly tvorbu stezek v reflexi jejich tvůrců? 
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Nejprve jsem tedy provedla kvalitativní obsahovou analýzu všech stezek, abych mohla 

porovnat jejich obsah, zda jsou stejné a čím se liší. Do své analýzy tedy kromě finálních 

podob stezek (1994 a 2008) jsem zahrnula také stezku z roku 1997 a experimentální stezku, 

aby bylo moţné vidět proces proměny ve sledovaném období.  

Důvod proměny skautské stezky jsem zjistila rozhovory, které mi nejlépe 

zprostředkovaly osobní svědectví. Cílem tohoto kvalitativního dotazování bylo získat 

jedinečnou, subjektivní výpověď informátora. Rozhovory jsem zvolila proto, ţe jsem chtěla 

získat informace, které nebyly dosud nikde publikovány. Kaţdý rozhovor trval přibliţně 1-2 

hodiny a k jeho zaznamenání jsem pouţila  diktafon (Hendl, 2005). 

Data získaná rozhovory a obsahovou analýzou stezek byla ve vzájemné interakci. To 

znamená, ţe jsem je pouţívala při dalším sběru dat, protoţe výpověď mi umoţnila se zaměřit 

na nějaký aspekt stezky a obsahová analýza odhalila aspekty, na které se poté mohla zeptat 

(Hendl, 2005). 

1.3 Reflexe výzkumu 

Rozhovory s sebou nesou různá úskalí, a proto jsem musela být v tomto směru opatrná. 

Pro zajištění validity jsem si musela dát pozor na reaktivitu, tj. abych nepokládala otázky, které 

by vedly respondenty k určité odpovědi. V průběhu sběru dat bylo také nutné neustále 

evaluovat, zda získaná data opravdu vypovídají o sledovaném výzkumném problému. Můj 

výzkum mohla ovlivnit i skutečnost, ţe jsem sama několik let byla součástí skautského hnutí. 

Výhodou bylo, ţe jsem byla schopná se orientovat v pojmech a hlavních myšlenkách 

skautingu. Byla jsem tedy schopná porozumět problematice a nebyl pro mě problém 

kontaktovat respondenty. Domnívám se, ţe jako bývalá členka skautského hnutí jsem budila i 

větší důvěru. Důleţitou roli také hrálo vytvoření přátelské atmosféry, na jejímţ základě jsem 

získala od respondentů větší důvěru a otevřenost (Hendl, 2005). 

Pro objektivní hodnocení bych potřebovala informátory, kteří byli přítomní procesu, ale 

nepatřili do skautského hnutí. To ale byl problém, protoţe stezkami se zabývali pouze členové 

skautského hnutí. Slabinou mého výzkumu nejsou metody, ale tito respondenti, a to z důvodu 

neobjektivního pohledu na věc. Nevýhodou je také malý počet respondentů. 

1.4 Výzkumný vzorek 

Předmětem mého výzkumu byly čtyři stezky: skautská stezka vydaná z roku 1994, její 

novější vydání z roku 1997, „experimentální stezka“ z roku 2006 a nová skautská stezka 
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z roku 2008. Zvolila jsem všechny stezky vydané po roce 1989, abych co nejlépe zachytila 

proces proměny. Všechny skautské stezky vznikaly v rámci týmové práce. Výběr respondentů 

vycházel z podstaty věci, protoţe pouze přímý tvůrci stezek mi k tématu mohli povědět 

nejvíce (Hendl, 2005). 

O rozhovor jsem poţádala tyto respondenty: 

Ing. Karel „Charlie“ Švehla 

(k.svehla@quick.cz) 

Věk 75 let. V roce 1947 začal navštěvovat 298. oddíl v Praze. V letech 1950-1954 

působil v tomto oddíle jako oddílový rádce. Od roku 1965 pomáhal praţským Psohlavcům, a 

to do roku 1968. Poté byl zvolen výchovným zpravodajem Praţské rady Junáka a byl členem 

Náčelnictva. Zároveň působil jako vůdce oddílu a od roku 1969 i jako vůdce střediska. V této 

době byl také členem komise, která pracovala na aktualizaci skautských stezek. V letech 1990 

– 1998 byl opět členem Náčelnictva a mimo jiné i pověřený revizí skautských stezek. Charlie 

je posledním ţijícím tvůrcem skautské stezky z roku 1994. 

Roman „Bobo“ Šantora  

(roman.santora@junak.cz) 

Věk 37 let. Od roku 1982 navštěvoval turistický oddíl, který se v roce 1989 stal 

skautským oddílem. Od roku 1992 asi do roku 1997 tento oddíl vedl. Zároveň vedl i rovery.  

V současné době je zpravodajem pro komunikaci Výkonné rady Junáka a předsedou 

Metodické skupiny Náčelnictva Junáka pro výchovný program. Dlouhodobě se věnuje 

výchově činovníků, několik let vedl kurz FONS a podílel se na vůdcovském lesním kurzu a 

instruktorské lesní škole Gemini. Dnes je instruktorem západočeské lesní školy Šiwo a 

zaměřuje se především na metodiku skautské výchovy. Je jedním z hlavních tvůrců Charty 

českého skautingu na počátku 21. století, která byla schválená v roce 2005. Zároveň se od 

roku 1994 věnuje skautskému programu. 

Ing. Ondřej „Dick“ Kupka  

(ondrej.kupka@volny.cz) 

Věk 30 let. Vystudoval Vysokou školu elektrotechnickou v Brně. V Junáku je 

registrovaný od roku 1991. V letech 1998 – 2003 vedl smečku vlčat a od roku 2004 do 

současnosti vede středisko Milana Genserka v Brně. Od roku 2000 do současnosti je stálým 

mailto:k.svehla@quick.cz)
mailto:roman.santora@junak.cz)
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instruktorem na vůdcovském lesním kurzu Ursus, kde se věnuje tématům týkajícím se vedení 

oddílu. V letech 2004 – 2007 byl vůdcem tohoto kurzu.  

Mezi jeho skautské kvalifikace patří: Vůdcovská zkouška (1998) 

                                                             Lesní škola – vlčácká (1999) 

                                                             Instruktorská lesní škola – Gemini (2003). 

V současné době je zpravodajem výkonné rady Junáka pro program, ve které 

zodpovídá mj. za projekt Nový program, konkrétně za nové stezky pro skautský věk a změnu 

Svojsíkova závodu. 

Mgr. Jiří „Edy“ Zajíc 

(edy@adam.cz) 

Věk 59 let. Vystudoval obor Numerická matematika na MFF UK. Se skautingem se 

seznámil v roce 1968, kdy začal vést vlčata v oddíle v Krči. V letech 1970 – 1990 byl 

vedoucím odboru turistiky při TJ Sokol Praha Krč, ze kterého vzniklo největší skautské 

středisko v ČR Blaník. Poté aţ do roku 2001 byl členem Ústřední rady Junáka a zpravodajem 

pro duchovní výchovu. V současné době je instruktorem vzdělávacího střediska Gemini, 

členem oboru duchovní výchovy a metodické skupiny Junáka pro nový program.  

Tito tvůrci stezek jsou lidé z dlouholetou skautskou praxí a většina z nich se aktivně 

v hnutí zapojuje dodnes.   

1.5 Vyhodnocení a interpretace získaných dat 

Pro účely svého výzkumu jsem zvolila rámcovou analýzu. Jejím prostřednictvím bylo 

moţné přehledně zobrazit a srovnat, co mají stezky společné a co rozdílné. Poté jsem si 

sestavila seznam základních témat, která se v datech objevovala. Na svá textová data jsem 

aplikovala tématický rámec, tj. označila jsem vybrané části textu textovými kódy, které jsem 

přiřadila jednotlivým poloţkám seznamu. Pak jsem si vytvořila tabulku, pomocí které jsem 

získaná data porovnala, a nakonec jsem shrnula získané podobnosti nebo odlišnosti. Stezky 

jsem tedy porovnávala po obsahové stránce, kdy jsem si určila základní témata, oblasti a 

úkoly, a po formální stránce, kdy jsem se zaměřila na grafické zpracování stezek, moţnost 

rozloţení na jednotlivé části, sestavení podle vlastní potřeby, na moţnosti volby a na další 

aspekty, které se ukázaly jako významné buď v průběhu analýzy nebo rozhovorů s jejich 

tvůrci (Hendl, 2005). 



 11 

Rozhovory jsem získala informace o proměně skautské stezky z pohledu jejích tvůrců 

a tyto informace nahrané na diktafon jsem přepsala pomocí redigované transkripce. Výhodou 

této transkripce bylo, ţe lze promluvu upravit do hovorové nebo spisovné češtiny a většina 

mimoslovních projevů jsem nemusela zaznamenávat. Zaznamenala jsem pouze dlouhé pauzy, 

smích a odmlčení. Nebylo nutné, abych přepisovala i přeřeknutí, zadrhávání atd., protoţe mě 

zajímaly pouze informace k procesu proměny skautské stezky a mimoslovní projevy 

respondentů (kromě smíchu, který znamenal ironii nebo „ţert“) pro mě nebyly podstatné. Po 

přepsání rozhovoru jsem nejprve provedla segmentaci textu, tj. rozčlenila jsem si analyzovaný 

text na části, na tzv. jednotky analýzy – v mém případě jsem si barevně označila jednotlivá 

témata. Poté jsem si rozhovor „okódovala“, tj. popsala, zestručnila a roztřídila data. Vytvořila 

jsem si tak deskriptivní a interpretační kódy a tyto kódy jsem sdruţovala do kategorií. 

Nakonec jsem provedla komparaci, tj. porovnala jsem všechny stezky. Data z analýzy stezek 

a rozhovorů jsem vztáhla vzájemně k sobě, v čem se lišila, jak proces tvorby stezek 

reflektovali jejich tvůrci a jakou to mělo spojitost s proměnou české společnosti (Hendl, 

2005). 

1.6 Etické otázky výzkumu 

Během výzkumu bylo nutné dodrţovat etické zásady jednání. Všem účastníkům studie 

jsem předloţila k podepsání informovaný souhlas, kde vyjádřili svůj souhlas s uvedením 

svého jména a kontaktem na svou osobu a souhlas s archivováním dat. Důleţité bylo také 

zohlednit otázku soukromí účastníků a dohodnout se s nimi na tom, do jaké míry chtějí, aby 

jejich osobní informace byly zveřejněny. Vzhledem k tomu, ţe mými respondenty byli autoři 

stezek uvedení ve vydaných publikacích, vyjednala jsem s nimi moţnost uţití jejich jména 

(Hendl, 2005). Účastníky jsem dále informovala o průběhu a okolnostech výzkumu a o tom, 

ţe v případě zájmu jim hotový výzkum poskytnu k nahlédnutí. Také jsem jim sdělila, ţe 

mohou kdykoli ukončit svou účast v projektu. Při zveřejňování získaných informací jsem si 

dávala pozor na to, abych respondenty nijak nepoškodila. 

2. Proměna společnost po roce 1989 

Po roce 1989 v důsledku „sametové revoluce“ došlo v naší české společnosti k zásadní 

proměně. Došlo k pádu komunistického reţimu a nastolení demokratického parlamentního 

systému. To znamenalo větší svobodu a více politické rovnost. Zároveň došlo ke střetu 
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marxismu a liberalismu. Postupně byly uplatňované obecné postupy ekonomické reformy, 

které měly za následek určité sociální důsledky. 

 Jednalo se o: 

 1. urychlenou liberalizaci výroby a trhu, zrušení státních dotací a cenových   

intervencí a otevření domácího trhu směrem do zahraničí; 

2.  urychlenou a nedostatečnou privatizaci nejprve drobné výroby a sluţeb a poté i 

většiny velkých státních podniků a transformace druţstev, zrušení státního řízení 

ekonomiky a celého systému plánování a státního monopolu zahraničního 

obchodu;  

3. rozvoj finančních a hospodářských institucí trţního charakteru, které nahradily 

státně socialistický aparát oborového, resortního a celostátního hospodářského 

plánování a řízení: bank, pojišťoven, správy národního majetku, bursy, 

privatizačních fondů, hospodářských komor, zaměstnavatelských asociací, 

apod.; 

Všechna tato institucionálně ekonomická opatření byla uskutečňována v tak rychlém 

tempu, ţe nebylo moţné věnovat náleţitou pozornost jejich věcnému obsahu, tj. snaze 

efektivně uspokojovat potřeby technologické, informační, vědecké-vzdělanostní a kulturní 

modernizace postindustriálního charakteru. V důsledku toho došlo k rychlému přesunu 

pracovní síly a výkonů z primárního a sekundárního odvětvového sektoru do sektoru sluţeb, 

dále k rychlejšímu rozvoji informatizace, k rozsáhlému dovozu modernějšího spotřebního 

zboţí, investičních prostředků i sluţeb, apod.  

Tyto veškeré změny vedly k významným sociálním změnám, kterými byly: vytvoření 

maloburţoazie a skupiny drobných a středních podnikatelů, k vytvoření vyšší ekonomické 

elity vlastníků a správců velkého kapitálu a manaţerů velkých společností a nově se rodící 

vyšší ekonomická elita. Nakonec se ale ukázalo, jak nedokonale byly principy trţní 

společnosti v první etapě transformace zakotveny. Došlo k hospodářské recesi, k počátkům 

nefunkční a veřejným míněním odsuzované třídní polarizaci a zablokování politického 

systému konfliktními metodami řešení společenských problémů. Následná politická krize vela 

ke vzniku vlád, které vedly sociální demokraté a kteří se snaţili přehmaty a omyly první etapy 

překonat. V ţádném případě ale nevznikla společnost, která by odpovídala ideálům 

liberalismu.  

V 90. letech došlo také k proměně v oblasti českého vzdělávacího systému i v systému 

sociálního zabezpečení (Machonin; 2005). Vznikala rozsáhlá oblast soukromého školství – 

středních odborných škol a gymnázií – která pruţně reagovala na poţadavky pracovního trhu. 
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V souladu se zvýšením úrovně dosaţeného vzdělání se podstatně zvýšila kulturní úroveň 

ekonomicky aktivního obyvatelstva. Díky tomu došlo k úplnému vybavení domácností 

barevnými televizory, automatickou pračkou, mrazničkou a auty (Machonin, Tuček; 1996). 

Po roce 1989 se také otevřela nová moţnost cestovat, otevřené říkat své názory, ovlivňovat 

politická ţivot, materiální ţivotní úroveň, proţívat volný čas (Machonin, Gatnar, Tuček; 

2000). 

Na nejpřednější místo mezi ţádoucími hodnotami patří mobilita, tedy svoboda 

pohybu. To před rokem 1989 téměř neexistovalo, moţnost cestovat byla velmi omezená aţ 

téměř nulová (Bauman; 2000). 

Další významnou změnou společnosti je její proměna ve společnost konzumní. 

Protoţe v současném postmoderním stádiu nemá moderní společnost potřebu masové 

průmyslové práce jako tomu bylo dříve. Způsob, kterým dnešní společnost utváří své členy, je 

diktován především povinností hrát roli konzumenta. Dnešní existence se také rozprostírá 

podél hierarchie globálního a lokálního, kdy globální svoboda pohybu znamená sociální 

vzestup, pokrok a úspěch, a imobilita znamená poráţku a zmarněný ţivot. Globálnost a 

lokálnost nabývají stále více charakteru protikladných hodnot, po kterých se nejvíce prahne 

nebo které vzbuzují největší odbor. A poslední významnou hodnotou je svoboda volby 

(Bauman; 2000). 

V individuálních hodnotových orientacích došlo po roce 1989 k některým výraznějším 

změnám. Se změnami hodnotových orientací jsou spojeny i proměny vzorců kaţdodenního 

chování i individuálních ţivotních strategií. Mezi tyto hodnoty patří: mít stálou práci a 

přiměřený výdělek; příjemný, pestrý a zajímavý ţivot; svoboda, kvalitní vzdělání a 

kvalifikace, bohatý citový ţivot a moţnost ovlivňovat veřejné záleţitosti (Machonin, Tuček; 

1996). 

Kulturní vzorce a hodnoty jsou faktory určují i modifikují hospodářské chování, 

politickou kulturu a sociální organizaci. Na kulturní vzorce a hodnoty zároveň působí 

hospodářské, politické i sociální procesy. Posuny hodnotových orientacích jsou součástí 

modernizace. Mezi základní sociálně kulturní trendy spojené s procesy modernizace patří 

individualizace a pluralizace ţivotních forem. Hodnotové orientace, proměny kulturních 

vzorců působí silně na některé oblasti sociální organizace, například na vzorce rodinného 

uspořádání, na genderové vztahy, na organizaci práce a na vztahy mezi sociálním vrstvami 

(Potůček, Musil, Mašková; 2008). 

Česká společnost po roce 1989 připisuje největší hodnotu zdraví, protoţe je 

předpokladem všech ostatních aktivit a základního ţivotního pocitu spokojenosti. Na druhém 
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místě je láska, prostřednictvím které lidé překonávají svůj egoismus, učit se ţít s druhými a 

vzájemně se obohacovat. Dalšími významnými hodnotami je mír, ţivotní partner, rodina a 

děti, zdravé ţivotní prostředí, demokracie, pravda, zajímavá práce, rozvoj vlastní osobnosti, 

plat, úspěšnost v zaměstnání, vzdělání, uspokojování svých zájmů, být uţitečný druhým 

lidem, majetek, soukromé podnikání, společenská prestiţ, veřejně prospěšná činnost, Bůh a 

politická angaţovanost (Sak, Saková; 2004). 

Posledních několika letech roste význam vzdělání, majetku, úspěšnosti v zaměstnání, 

platu, uspokojování svých zájmů, svobody, demokracie a Boha, zdraví a láska. Vývoj 90. let 

znamenal plynulé oslabování významu mezilidských vtahů. Také probíhá vývoj mezi 

hodnotou „uţít si ţivota“ v konfrontaci s hodnotou „zdokonalování sebe sama“. Další posun 

je ve směru od preference ţivotního prostředí k ekonomické prosperitě a od kvality ţivota 

k materiálním hodnotám (Sak, Saková; 2004). 

Naše společnost se také stále více a více informatizuje. Utváření informační 

společnosti se děje strukturovaným proudem dílčích procesů, které mají své nositele – 

subjekty. Součástí tohoto subjektivního činitele jsou prvky, jako je hodnotový systém. 

K nejdůleţitějším procesům informatizace společnosti patří komputerizace, implementace 

nových informačních a komunikačních technologií do společnosti. S růstem komputerizace 

roste preference volného času k jednání na úkor bezpečnosti a příklon k řízení ekonomiky 

trţními mechanizmy. Komputerizace společnosti také vyhraňuje některé hodnoty v systému 

hodnot. Soubor preferovaných hodnot naznačuje, ţe komputerizace je u jejich nositelů 

spojena s orientací na zaměstnání, výkon, sociální status a majetek. Naopak s komputerizací 

klesá hodnocení významu rodiny a dětí, sociálních hodnot a Boha (Sak, Saková; 2004). 

3. Proměna mládeže po roce 1989 

Stejně jako se proměnila společnost po roce 1989, proměnila se i mládeţ, a to hlavně 

v oblasti volno-časových aktivit.. Volný čas ve svém rozsahu a obsahu je systémově provázán 

s daným typem společnosti, kterému odpovídají určité hodnoty, instituce, vzorce chování a 

sociální mechanizmy spojené s naplňováním volného času. 

Společenská změna, kterou procházela a dosud prochází česká společnost, se sice 

dotýkala všech oblastí, ale snad nejvýrazněji sociální a ekonomické. Před lidmi se otevíral 

nový prostor a nové moţnosti, ale současně byly kladeny na lidi nové nároky, na které nebyla 

většina lidí připravena. 
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Změny ve společnosti a měnící se společenské podmínky nejcitlivěji reflektuje 

mládeţ. Při výrazných společenských změnách, které nastaly v české společnosti v 90. letech, 

došlo ve společnosti k zásadní změně, která způsobila změnu hodnotového systému. Koncem 

90. let dochází k vyhraňování trávení volného času a u řady aktivit se zvyšuje jejich 

frekvence. Toto vyhraňování činností ve volném čase je výrazem určitého obratu ve vývoji 

společnosti. 

Současná generace mládeţe se ve svém vývoji musí vyrovnávat s pozitivními i 

negativními jevy současné společnosti, především s novými jevy, které přetvářejí 

společenskou skutečnost. Společnost se proměňuje od makrospolečenské úrovně po 

nejdrobnější společenské procesy a sociální jevy, a proto se dnešní mládeţi nabízí mnoho 

nových moţností, ať uţ jsou to drogy, způsob vyuţití nových informačních technologií, 

moţnost útěku do virtuálního kyberprostoru. V tomto kontextu mládeţ volí mezi autentickým 

nebo konzumním ţivotem masové společnosti. 

Ţivotní styl současného člověka je ovlivněn hromadnými sdělovacími prostředky. 

Média zasahují do volného času lidí a jsou s nimi spojeny vedle přímých mediálních aktivit i 

další činnosti člověka. Jedná se o elektronická média (televize, rozhlas, noviny a časopisy) a 

podle formy vlastnictví a funkce ve vztahu ke společnosti tu jsou i soukromá a veřejnoprávní. 

V posledních letech došlo také k velkému rozšíření osobních počítačů, internetu a multimédií. 

Vliv médií je podmíněn určitými společenskými podmínkami a média zpětně sociální 

podmínky mění. Na počátku 80. let prudce rostla sledovanost televize v polovině 80. let se 

televize stala dominantní volnočasovou aktivitou mládeţe. Nárůst sledovanosti polovině 90. 

let lze vysvětlit tím, ţe se do televize dostaly pořady, které se do té doby nevysílaly vůbec 

nebo jen ojediněle. S uţíváním internetu došlo k poklesu času věnovaného beletrii, četbě 

novin a četbě odborné literatury  (Sak, Saková; 2004). 

V dnešní době vyjadřuje adolescence
1
 určitý ţivotní styl. Tady došlo k velké proměně, 

protoţe tzv. typické charakteristiky adolescentů se v současné době stávají ţádanými a vysoce 

ceněnými i v jiných kategoriích, a to díky působení masově sdělovacích prostředků si většina 

dětí přeje být co nejdříve „teenagerem“ a řada dospělých se nechce vzdát „výhod“ dospívání. 

K těmto „výhodám“ patří nezávaznost, svoboda, moţnost volby a oproštění se od stereotypů 

všednosti a kaţdodennosti. Dále je vysoce ceněné a s adolescenty spojované zdraví, fyzická 

zdatnost, fyzická krása, sexuální přitaţlivost a sexuální výkonnost. A především sem patří 

zkušenosti získávané v souvislosti s informační záplavou a díky televizi, Internetu, mobilním 

                                                 
1
 Adolescence označuje období člověka od 15 do 20 (22) let (Macek, 1999). 
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telefonům a virtuální realitě (Macek; 1999). Skautský věk se do adolescence částečně 

promítá.  

Mezi současnými dětmi a dětmi před dvaceti aţ čtyřiceti lety existují do určité míry 

rozdíly. Dnešní mládeţ vyrůstá v nové době, ve které nepoznala totalitu se všemi negativními 

důsledky pro výchovu ve škole i v rodinách. Ţivot v demokratické společnosti je pro ně 

samozřejmostí. Dnešní děti se rychle orientují v nových poznatcích, umí ovládat počítače, 

internet a další technické vymoţenosti. Učí se jazyky a orientují se ve světě. Je to velký rozdíl 

proti situaci před rokem 1989, kdy mladí lidé neměli ţádnou příleţitost podívat se za hranice 

a rozšiřovat si obzory. Tyto děti jsou také přetíţeny záplavou poznatků, které se lehko 

zapomínají a nejsou zabudovány do pevného systému. Škola klade nároky n a paměť a 

poznávací činnost, praktické dovednosti a pohybové aktivity jsou zanedbávány. Dále díky 

konzumnímu způsobu ţivota děti ztrácejí smysl pro hodnoty, protoţe hračky a vybavení 

získávají snadno a bez vlastního úsilí, rychle se jich nabaţí a vyţadují další. Proto skauting 

usiluje o to, aby se dětem vracel smysl hodnoty, aby si samy na některé oddílové potřeby 

vydělávaly a aby byly za své výkony odměňovány. V posledních letech se také prodluţuje 

doba, kterou děti tráví před obrazovkou televize, počítačových her a u internetu. Od toho se 

odvíjí řada rizik: děti se stávají pasivními, málo se pohybují, bez myšlenkovitě surfují po 

různých kanálech nebo na internetu (Břicháček; 2001). 

Ale v zásadě se tyto děti nijak nezměnily. I kdyţ společnost po roce 1989 nabízí nové 

podmínky, stále je láká dobrodruţství a trochu tajemna, hledají kamarády, zkoušejí své síly; 

hledají bezpečí, ţivotní jistoty a pevné citové vazby k lidem ve svém okolí. Během let se 

oslabila role rodinné výchovy a přibývají děti nechtěné, z rozvedených rodin a ty, na které 

nemají rodiče čas. Tyto dětí ztrácí citovou jistotu, nevytváří si kladné vztahy ke svému okolí a 

objevují se u nich drobné odchylky od norem řádného vývoje. V těchto případech nahrazuje 

vůdce skautského oddílu roli některého z rodičů nebo celé rodiny (Břicháček; 2001).  

4. Skauting 

4.1 Historie skautingu 

Skauting zaloţil v roce 1907 v Anglii Robert Baden-Powell a ve stejném roce se konal 

na ostrově Brownsea první skautský tábor na světě. Skauting se postupně šířil i do ostatních 

zemí a k nám dorazil v roce 1914, kdy u nás zaloţil Antonín Benjamín Svojsík Junák-Český 

skaut. Český skauting se ale od toho anglického lišil, a to tím, ţe kladl větší důraz na pobyt 
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v přírodě a na národní cítění, které vyplývalo z postavení českého národa v době jeho vzniku. 

První světová válka ale výrazně omezila celkovou činnost spolku Junák-český skaut, protoţe 

většina oddílových vůdců byla povolána na frontu. Jejich odchodem se také mnoho oddílů 

rozpadlo. Do vzniku republiky v roce 1918 existovaly v Čechách tři skautské organizace: 

Junák-český skaut, který existoval nepřetrţitě od svého zaloţení; Děti Ţivěny, která vycházela 

z myšlenek E. T. Setona a jeho „Woodcraftu“  a Československá obec Psohlavců, která byla 

odborem Ústředního ţenského sdruţení pro mládeţ. Po vzniku Československé republiky byl 

skauting podporován jejími hlavními představiteli, presidentem T. G. Masarykem a jeho 

nejbliţším spolupracovníkem Edvardem Benešem. 

Během své historie byl český skauting totalitními reţimy celkem třikrát zakázán, 

protoţe vţdy proti totalitě aktivně vystupoval. Po vytvoření protektorátu Čechy a Morava 

v roce 1939 se junáci a skautky, stejně jako občané republiky, zapojili do odbojové činnosti a 

začali aktivně bojovat proti nenáviděným fašistickým okupantům za obnovení 

Československé republiky. Junák byl postupně povaţován za nepřátelskou skupinu a v roce 

1940 došlo k jeho prvnímu zrušení. Velká část oddílu ale neukončila svou činnost a dál 

pokračovala v ilegalitě. Tyto oddíly hledaly ochranu pod křídly jiných legálně činných 

organizacích – Sokol, Klub českých turistů, Mladý hlasatel a jiní. Tisíce junáků se aktivně 

zapojily do boje proti německým okupantům a mnoho z nich v boji zemřelo, bylo vězněno 

nebo popraveno. Po osvobození Československa v roce 1945 Junák opět obnovil svou 

činnost. 

Od roku 1948 byl Junák postupně likvidován komunisty a nakonec v roce 1951 úplně 

rozpuštěn, protoţe jeho úkoly plně převzala organizace Pionýr. Z denních tisků a časopisů se 

postupně vytrácely jakékoliv informace o činnosti Junáka, junáckých oddílů a skautingu 

vůbec. Aby byla zdůrazněna prestiţ nově vzniklé organizace, byla kritizována skautská 

ideologie, Baden-Powell a celý skautský výchovný systém. Mnozí z autorů beletrie, jako 

např. Jaroslav Foglar, Karel May nebo E. T. Seton, byli označeni za neţádoucí. Vzhledem 

k tomu, ţe se řada junáckých oddílů a středisek odmítla registrovat pod Československým 

svazem mládeţe (ČSM), který byl řízen komunisty, ztratily tak právní statut své existence. 

Ale i přesto, ţe nebyly oficiálně registrovány, pracovaly a scházely se nadále. V této době 

také mnoho junáckých oddílů přestoupilo do Sokola, kde vytvořilo kanoistické a turistické 

oddíly. Zde nebylo skautským vedoucím bráněno v práci s mládeţí jako tomu bylo u 

Pionýrské organizaci. 

V roce 1968 došlo ke vzniku samostatné dětské organizace s názvem „Pionýr“, 

odloučené od ČSM, jejímiţ členy se mohly stát i dospělé osoby, které nemusely být členy 
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ČSM. Také byla vytvořena Ústřední rada Pionýra, která nabídla bývalým vůdcům i 

činovníkům Junáka spolupráci i vstup do nově vzniklého Pionýra. Ti ale nabídku odmítli na 

základě skutečnosti, ţe Junák nebyl oficiálně zrušen ani rozpuštěn, ale byla pouze přerušena 

jeho činnost. Na základě toho došlo pouze k oznámení, ţe Junák obnovuje svou násilně 

přerušenou činnost. A tak došlo k druhému obnovení Junáka. I přesto, ţe v létě tohoto roku 

došlo k přepadení republiky okupovanými vojsky pěti států Varšavské smlouvy v čele 

s SSSR, Junák vyzval všechny své členy k pokračování v činnosti. Komunisté se ale stále 

snaţili o to, aby se Junák přizpůsobil změnám nebo aby byl postupně likvidován. V listopadu 

tohoto roku byly na junáckém sněmu přijaty zásady programu socialistické výchovy mládeţe 

v duchu marx-leninismu. Junák se také přihlásil k politice KSČ a to ovlivnilo jeho další osud. 

Došlo ke změně organizační struktury a členové KSČ se rozšířili do všech stupňů organizace.  

A protoţe Junák nechtěl opustit své ideály, tradice, slib a zákon, byl v roce 1970 po třetí 

zrušen. Skauting byl tak redukován na zájmovou činnost bez ideových základů. Mnohé oddíly 

ale existovaly dál do roku 1989, kdy byl Junák s pádem KSČ naposledy obnoven (Svoboda, 

1994). 

Diskontinuita působení organizace vedla k tomu, ţe při posledním obnovování 

navazovala organizace na tradici s 20letým odstupem. Činnost skautingu sice od roku 1970 

pokračovala, ale při posledním obnovování v roce 1989 navazoval skauting na tradici z roku 

1968, a to mělo za následek, ţe skauting musel přizpůsobit svou činnost nové společnosti. 

Obnova Junáka po roce 1989 

Po roce 1989 byl ale skauting pořád stejný. Díky existenci v ilegalitě nebyl skauting 

v České republice vůbec zastaralý, ale byl srovnatelný se státy v Evropě. „Když skautské 

ústředí v Ženevě zjistilo, že u nás došlo k osvobození, poslalo k nám své členy, aby nás o 

skautingu něco nového naučili. Ale nakonec to dopadlo obráceně, protože zjistili, že by se 

klidně mohli učit oni od nás.“ (Karel Švehla – Charlie, rozhovor ze dne 27. 4. 2010). 

4.2 Charakteristika skautingu 

Ve volném čase odpočíváme nebo se věnujeme nějaké zájmové činnosti. Při výchově 

dětí hraje roli rodina, předškolní zařízení a škola. Rodina ale nemůţe uspokojit veškerou 

potřebu dětí. Dítě se potřebuje tělesně i umělecky rozvíjet, pohybovat v přírodě a vytvářet 

nové věci. 

Podmínkou pro realizaci cílů výchovy mimo vyučování jsou různé společenské 

instituce: školní druţiny, školní kluby, střediska pro volný čas dětí a mládeţe, domovy 
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mládeţe, dětské domovy, základní umělecké školy, jazykové školy, občanská sdruţení, 

sdruţení dětí a mládeţe, tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní a osvětová zařízení, 

církve a náboţenská společenství (Pávková, 2008). 

Sdruţení dětí a mládeţe nabízí cílovým skupinám pravidelnou činnost, na kterou se 

specializují. Mohou být v rámci lokální, regionální, celostátní i mezinárodní působnosti. Plní 

řadu funkcí, které jsou prospěšné pro společnost. Mezi tyto funkce patří zejména výchovné a 

vzdělávací, oddech a zábava, sociální a zdravotní prevence a náprava negativních jevů v 

podobě resocializace a reedukace (Hofbauer, 2004). 

Mezi sdruţení dětí a mládeţe patří také Junák. Posláním Junáku je zlepšovat svět skrze 

jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj 

nejbliţších lidí. V samém centru zájmu skautingu jsou tři skupiny hodnot, které uznává jako 

principy dobrého ţivota a souţití lidí na zemi. Jsou to: jednotlivec, společenství a skutečnost, 

která je přesahuje. První skupinou jsou hodnoty, které se týkají člověka, protoţe kaţdý z nás 

je jedinečná lidská bytost. Druhou hodnotou je společenství, tj. lidské vztahy, protoţe vazby 

mezi jednotlivci mají veliký význam. Skautská hodnota „společenství“ ale zahrnuje i širší 

okruhy – město, stát, kontinent, lidstvo, svět – tedy nejen lidé, ale i ţiví tvorové a neţivé věci. 

A poslední skupinou jsou přesaţené hodnoty, tedy hodnoty, které nejsou vidět, ale jsou pro 

náš ţivot velmi důleţité. „Přesaţené“ jsou proto, ţe jsou nezávislé na člověku. Patří sem 

spravedlnost, svoboda, pravda a láska. Tyto tři skupiny hodnot směřují ke třem principům 

skautingu, kterými jsou: 

 povinnost k sobě 

 povinnost k druhým 

 povinnost k Bohu 

Tyto tři principy jsou formulovány i ve slibu a skautském desateru. Skauting svůj cíl 

uskutečňuje skrze děti a mladé lidi, pro které vypracoval fungující systém výchovy. Tento 

systém výchovy se nazývá „skautská metoda“.  

„Skautská výchovná metoda vede mladého člověka na cestě osobního růstu, je 

soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí k upevňování charakteru, vytváření hodnotového 

systému, rozvoji dovedností a znalostí. Skautskou výchovnou metodu tvoří systém těchto 

vzájemně provázaných prvků: 

 skautský slib a zákon jako vyjádření ţivotního stylu a hodnotového systému 

 učení se prostřednictvím praktických činností a her 
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 týmová práce v malých skupinách (druţinách) rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti 

a odpovědnost za druhé 

 zájem a spoluúčast kaţdého mladého člověka na jeho osobním rozvoji 

 symbolický rámec nabízející pro určitou věkovou skupinu výchovnou motivaci a 

inspiraci 

 pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana 

 podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce 

 sluţba společnosti 

 postupné stimulující programy 

 vyuţívání skautské symboliky a výchovného prostředí.“ (Voňávková; 2005). 

Skautský zákon a slib jsou praktickým vyjádřením skautského pojetí světa. Skautský 

zákon je kodexem ţivotního stylu zaloţeným na principech skautingu a skautský slib je 

osobní přísahou kaţdého mladého člověka snaţit se co nejlépe ţít podle tohoto kodexu. 

Skautským slibem se vědomě a dobrovolně zavazuje dodrţovat skautský zákon a svým 

osobním úsilím přijímá za toto rozhodnutí zodpovědnost. Sloţení slibu je prvním 

symbolickým krokem na cestě sebevýchovy (Zajíc; 2008). 

Vůdce oddílu pomáhá kaţdému člověku stanovit si soubor osobních cílů. Jedním 

z nástrojů, kterým lze toho dosáhnout, je Stezka. Skautská stezka vymezuje obecné oblasti 

osobního růstu a nastiňuje také dílčí cíle, které mladý člověk můţe i nemusí zahrnout do 

svého vlastního plánu rozvoje. Ve skautingu, na rozdíl od školy, se cení zlepšení, nikoli 

absolutní výkon. Kaţdé zlepšení znamená osobní pokrok konkrétního člověka a to je úspěch 

(Voňávková, 2005). 

4.3 Charta a Nový výchovný program 

Charta českého skautingu je dokument, který byl schválený na Valném sněmu Junáka 

v Třebíči v roce 2005. Jedná se o jakousi snahu definovat vizi hnutí po programové stránce na 

období 10 aţ 20 let. Cílem Charty je inovovat skautský výchovný program, kterým jsou 

například stezky, odborky a výchovné projekty, a hledat prostředky a postupy, které osloví 

dnešní děti a mládeţ. Charta odkazuje na historické kořeny, uvědomuje si současný světa a 

otevírá skauting pro budoucnost. Také ukládá přizpůsobit skautské vzdělávání inovovanému 

skautskému programu (Junák, Svaz skautů a skautek - A; 2005).   

Myšlenka obnovy skautského programu není pouze potřebou 20. století. Ale uţ v roce 

1969 se vědělo, ţe skauting potřebuje zásadní změnu, a to zejména v důrazech na výchovu 
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vztahů a ne pouze na technické dovednosti a přírodu. V roce 1990 byla tato potřeba ještě 

výraznější, protoţe se ukázalo, ţe většina skautů nemá vůbec ponětí o principech skautingu. 

Především se muselo promyslet,  co je rozhodujícím fundamentem skautingu a zaměřit se na 

vše, co je nepodstatné a aby to podstatné dolehlo k dětem a ke společnosti, kterým byl 

skauting nabízen. Na změně se ale začalo pracovat aţ na přelomu 90. let a nového tisíciletí, 

protoţe do té doby se řešily jiné, aktuálnější problémy (Jiří Zajíc – Edy, rozhovor ze dne 26. 

4. 2010). 

„Dlouhodobě jsem měl pocit, že by se se skautským programem mělo něco udělat ... 

protože nestačilo dělat jen kosmetické změny.“ (Roman Šantora – Bobo, rozhovor ze dne 17. 

5. 2010). Při představení první verze návrhu změny programu Výkonné radě došlo k tomu, ţe 

materiál byl vynesený ven a strhla se velká bouře odporu. To ale bylo důsledkem 

nepochopení celého záměru. Proto v roce 2003 napsal Roman Šantora dokument „Nechtěli 

jsme na moře“, ve kterém se zamýšlel nad tím, co by měl Junák udělat, aby prošel nějakou 

proměnou. V tomto dokumentu popsal, které věci je v hnutí potřeba změnit a které musí 

zůstat nezměněné. Tento dokument také odstartoval proces, který vedl ke vzniku Charty. 

Charta se skládá ze tří obsahových částí. V první je definována vize skautingu a vize 

člověka, který skautingem projde. A od těchto dvou bodů se odvíjel program. Druhá část 

Charty se soustřeďuje na klíčové věci, které nesmí z hnutí zmizet, jako je skautská metoda, 

principy a poslání, a to proto, aby skauting zůstal skautingem, a dále na ty věci, které se 

mohou proměnit, jako jsou stezky, odborky a výchovné projekty. Třetí částí Charty jsou 

konkrétní cíle, za kterými by se mělo jít. Prioritní byl nový program (Roman Šantora – Bobo, 

rozhovor ze dne 17. 5. 2010). 

Na základní podobě Nového programu se začalo pomalu pracovat uţ od roku 2004. Na 

této podobě pracovala skupinka tří lidí ve sloţení: Roman Šantora – Bobo, Hana Havlůjová – 

Smíšek a Vít Růţička – Víťa. Existovaly dvě cesty, kterými bylo moţné se ubírat. První 

cestou byl RAP (The Renewed Approach to Programme) – Evropský manuál pro obnovu 

skautského programu, který vytvořil evropský region. Tento systém byl postavený na 

rozdělení osobnosti člověka do šesti oblastí: tělesné, duševní, emocionální, sociální, duchovní 

a  povahové. A tyto oblasti byly rozděleny a vloţeny do stezky a jejích úkolů (Bénard; 2005). 

Ale tvůrci se rozhodli jít jinou cestou, a to cestou kompetencí. Tento systém je postavený na 

vydefinování toho, jaký by měl člověk být, tj. jde se od výsledku. „Vydefinovali jsme si x-

věcí, myslím, že jich nakonec bylo 22 těch oblastí. Těch základních kompetencí, jaký by měl 

být člověk, který projde skautingem – je jich asi 7, to jsou úplně ty základní a pak se to různě 

dělilo. Byl to jiný princip, pro nás to znamenalo víc práce, když jsme na tom pracovali, než 
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když bychom přejali to, co bylo z RAPu. Na druhou stranu jsem přesvědčený, že nám to 

umožnilo jít do mnohem větší hloubky a umožnilo nám to mnohem lépe si to rozdělit a 

rozklíčovat, což byla technická věc. A pak to bylo pro nás důležitý ještě z jednoho důvodu, a to 

že s kompetencemi pracovaly školy, vzdělávací programy a různé manažersko-zaměstnanecký 

politiky. A proto jsme chtěli udělat kompetence, abychom věděli, že tohle jsou věci, které dělá 

skauting a co ta škola nedělá a tak. To byl důvod, proč jsme se rozhodli jít kompetenčním 

modelem, na kterém se pak stavělo.“ (Roman Šantora – Bobo, rozhovor ze dne 17. 5. 2010).  

A v době, kdy byla schválená Charta, uţ existoval vymyšlený systém programu. 

Náčelnictvo Junáka jmenovalo svůj orgán, který měl tento Nový program na starosti. Jednalo 

se o  Metodickou skupinu pro program (Roman Šantora – Bobo, rozhovor ze dne 17. 5. 2010). 

Nový výchovný program Junáka je projektem, jehoţ cílem je inovovat současné 

výchovné prostředky na úrovni tak, aby odpovídaly současné době a zájmům dnešních dětí a 

mladých lidí (Junák, Svaz skautů a skautek – B; 2005). 

Skautské  hnutí vědělo, ţe se společnost proměňuje a ţe bude na proměnu nutné nějak 

reagovat, aby skauting dále plnil svou výchovnou funkci a poskytoval mladým lidem v této 

společnosti oporu. 

„... nová společnost se bude vyvíjet úplně jiným způsobem, než jak se vyvíjela 

společnost před tím. Před rokem 90 to byla víceméně represivní společnost, tak represe pak 

už moc nefungovala, která získávala lidi malinkýma výhodami, za které si kupovala jejich 

loajalitu. Zatímco po roce 90 nejen u nás, v celé západní společnosti, ale sem to vtrhlo velmi 

prudce, má ta společnost charakter společnosti svádění, jako neustále vykládá, jak všichni 

jste svobodní a všichni máte svobodu, ale ve skutečnosti neustálým atakem té svobody lidi činí 

závislé na spoustě věcí. Takže ten skauting, pokud má být efektivním výchovným působením, 

tak musí čelit zejména společnosti svádění, musí naučit hlavně člověka, aby se dokázal 

rozhodovat z vnitřních zdrojů, ne protože se něčeho bojí, ale protože sám ví, že takhle to je 

správně. A musí mít dostatek síly, aby dokázal odolat tomu svádění. Čili to vyžadovalo 

vytvořit úplně nový nástroje k tomu, jak toto budovat u dětí pokud možno od neútlejšího věku 

(Jiří Zajíc – Edy, rozhovor ze dne 26. 4. 2010). 

Členové ústředních orgánů Junáka si uvědomovali, ţe s proměnou společnosti ve 

společnost konzumní se proměnily i zájmy dětí. „Viděli jsme, že děti mají jiné zájmy než 

dříve, nevystačilo se s tím, co bylo, jejich volný čas se zaplňoval jinak než v minulosti, doba se 

zrychlila. Byla mnohem větší nabídka aktivit než v minulosti.“  (Roman Šantora – Bobo, 

rozhovor ze dne 17. 5. 2010). Tato nová společnost je také z velké části ovlivňována médii, 

počítači, internetem a technikou. A proto prvním poţadavkem bylo, aby Nový program 
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pracoval s moderními prostředky (GPS, počítače a internet) a byl tak atraktivní pro současné 

děti. Druhým poţadavkem bylo co nejefektivnější vyuţití volného čas, protoţe na děti „útočí“ 

velké mnoţství nabídek nejrůznějších aktivit. „Děti mohou chodit do tisíce kroužků, hrát 

stovky sportů, koukat se na televizi, hrát počítačovou hru, hrát playstation, hrát miliony věcí, 

které najdou na počítači, surfovat na internetu, atd. A těmto aktivitám musí skauting 

konkurovat. Díky tomu se čas a pozornost staly největšími hodnota ve společnosti, protože 

jsou nějak omezeny“ (Roman Šantora – Bobo, rozhovor ze dne 17. 5. 2010). Proto má také 

skauting méně času na své výchovné působení. Třetím bodem proměny byla pedagogika, 

která se během období zákazu skautingu také velmi proměnila, a přinesla mnoho nových 

pedagogických postupů. To souvisí i s efektivitou, protoţe bylo moţné tyto nové postupy 

aplikovat na skauting a  dosáhnout jimi lepší efektivity ve výchově  (Roman Šantora – Bobo, 

rozhovor ze dne 17. 5. 2010). 

Důvodem změny skautského programu byl i stav oddílů, protoţe stále více klesal 

počet členů v Junáku. V mnoha oddílech nebyla pouţívána skautská metoda, a to hlavně 

druţinový systém. Mimo jiné chyběla i schopnost stanovovat si a dosahovat výchovných cílů 

a zároveň chyběla otevřenost novým prostředkům. Zásadním problémem byl také velký počet 

nepříliš zkušených vůdců. Mnohé z prostředků dosud fungujícího programu byly zastaralé a 

pro děti neatraktivní. Tento problém se týkal například toho, ţe stezky byly postaveny 

převáţně na znalostech, nedařilo se v praxi pouţívat symbolický rámec pro světlušky, systém 

skautských odborek
2
 byl příliš komplikovaný, Svojsíkův závod

3
 a Závod V&S

4
 neměl jasný 

výchovný smysl, chyběla základní stručná metodika pro vůdce a metodika pro koedukované a 

věkové smíšené oddíly (Junák, Svaz skautů a skautek - C; 2005). 

V dnešní době svět reklamní nabídky a moderních technologií utváří zájem a tuţby 

mládeţe. Opravdové záţitky, zkušenosti i vztahy jsou nahrazovány umělými napodobeninami 

a rodinná výchova je často protikladem stability, důvěry a bezpečí. Citová a hodnotová oblast 

tak bývá plná napětí, protikladů a celkové nevyzrálosti. Stejně tak se mění i způsob trávení 

volného času a pohled dětí i rodičů na jeho naplnění: 

 narůstá nepřeberný počet moţností, jak trávit volný čas 

                                                 
2
 Odborky jsou nástroje, které umoţňují vedle plánu růstu se věnovat i osobním zájmům. Jedná se 

například o manuální dovednosti, organizační dovednosti, umělecké vyjadřování a sluţba společnosti. 

Vlastní pokroky v jednotlivých oblastech si kaţdý hodnotí sám. 
3
 Svojsíkův závod je určený pro skauty a skautky. Je to nástroj, jehoţ cílem je podpořit fungování a 

spolupráci druţin a vede skauty ke skautské praxi pro ţivot a k praktickému vyuţití. Zároveň poskytuje 

druţinám i vedoucím zpětnou vazbu, motivuje k osobnímu rozvoji a obohacuje oddílový program o 

nové prvky.   
4
 Závod V&S je určený pro vlčata a světlušky a je zaloţený na obdobném principu jako Svojsíkův závod.  
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 tradiční pobyt v přírodě, který je se skautingem nejvíc spojovaný, uţ není pro 

děti tolik přitaţlivý (zdroj CD-Charta, V jaké jsme situaci).  

Z těchto důvodů bylo také nutné změnit skautský program.  

Výchovný program Junáka zahrnuje všechny prostředky pro naplňování poslání 

skautingu, kterým je všestranný rozvoj osobnosti v souladu s principy skautingu. 

Součástí nového výchovného programu Junáka je: 

 skautská metoda, která představuje metodický rámec, který vede mladého 

člověka na jeho stezce osobního růstu. Patří sem: zákon a slib; učím se tím, ţe to 

dělám; druţinový systém; symbolický rámec; program osobního růstu; příroda a 

podpora dospělými.  

 výchovné cíle (tzv. kompetence), které rozpracovávají poslání skautingu a vychází 

z naší představy lidí, kteří projdou skautskou výchovou (viz. Charta českého 

skautingu).  

 věkové kategorie, které určují pro jaký věk a v jakých věkových rozmezích 

organizovat výchovu.  

 výchovná nabídka, která vychází z konkrétních zájmů dětí a mladých lidí a 

odpovídá na to, co jim můţe skauting nabídnout.  

 výchovné nástroje, které zahrnují širokou škálu konkrétních prostředků pro 

oddílovou činnost. Patří sem např.: stezky, odborky, zkoušky, závody, celostátní 

projekty a akce.  

 metodická podpora, která napomáhá vedení oddílů při práci s výchovným 

programem. Jedná se o: semináře, kursy, časopisy a příručky (Junák, Svaz skautů a 

skautek – B; 2005). 

Nový program nemění základní principy a poslání skautingu nebo skautskou metodu, 

která skauting odlišuje od jiných dětských sdruţení. Nové jsou pouze prostředky, díky kterým 

lze lépe naplnit skautský program a poslání. 

Nový výchovný program vychází z toho, aby vedl ke skautským výchovným cílům, 

aby byl v souladu se skautskými hodnotami, aby bavil dnešní děti a aby vyuţita skautská 

metoda, která je osvědčeným a účinným způsobem dosahování skautských cílů (Junák, Svaz 

skautů a skautek – A; 2005). 
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Součástí nového programu je tato provázaná nabídka prvků: 

 Nováček 

 Stezka 

 Výzvy 

 Sacculus 

 Svojsíkův závod 

 Odborky 

 Časopis skaut 

 Teepek 

Nový výchovný program má na starosti Metodická skupina NJ pro program a 

skládá se z těchto členů: Roman Šantora – Bobo, Ondřej Kupka – Dick, Jiří Zajíc – Edy, 

Petr Klápště – Hříbek, Naďa Kramplová, František Šereda – Moulin, Magdaléna Ţárská – 

Skippy, Mariana Ermlová – Mája, Pavel Bár – Pavlík. 

4.4 Co je stezka?  

Stezka představuje rozmanitou nabídku aktivit, které vedou ke skautských výchovným 

cílům a které vychází ze zájmů dětí. Aktivity jsou sestaveny pomocí skautské metody a 

nejrůznějších motivačních prvků v ucelené vodítko pro osobní rozvoj ve skautském oddíle. 

Tento nástroj slouţí stejně tak světluškám a vlčatům, jako skautům a roverům. Předmětem 

mého výzkumu je stezka pro skautský věk, která je určená mládeţi ve věku od 11 do 15 let, 

kdy můţe skautská výchova naplno vyuţít svůj potencionál (Junák, Svaz skautů a skautek – 

A; 2005). 

„Skautská stezka vymezuje obecné oblasti osobního růstu a nastiňuje také dílčí cíle, 

které mladý člověk můţe, ale i nemusí zahrnout do svého vlastního plánu rozvoje.“ 

(Voňávková; 2005). 

5. Proměna skautské stezky v letech 1989-2009 

Ve své práci jsem se nejprve zaměřila na obsahovou analýzu skautských stezek, 

pomocí které jsem si vytvořila představu o tom, jak stezky vypadají a co svým obsahem 

čtenáři sdělují. Z této fáze výzkumu vyvstal i symbolický rámec stezek, který povaţuji za 

velmi důleţitý, protoţe je nejvýraznějším aspektem v proměně stezek. Prostřednictvím 
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rozhovorů bylo moţné sledovat proces vzniku a tvorby jednotlivých stezek, co tyto procesy 

spustilo a k jakým cílům jednotlivé stezky směřují. 

Prostřednictvím analýzy jsem se zaměřila na aspekty vzniku a tvorby stezek, na cíle 

stezek, jejich formální úpravu, symbolický rámec, vlastní obsah a způsob plnění aktivit. I 

přesto ţe se všechny tyto aspekty v některých případech různě prolínají, bylo nutné tyto 

oblasti rozdělit do samostatných kapitol, aby byl problém lépe uchopitelný. 

 

5.1 Vznik a tvorba stezek 

Od roku 1989 vyšly celkem čtyři skautské stezky. Jedná se o skautskou stezku z roku 

1994 a její novější verze z roku 1997. „Po Sametové revoluci se udělala stezka, která 

oprašovala starou stezku z předešlých let (tj. stezku z roku 1968). V roce 1997 vyšlo novější a 

atraktivnější vydání a na to navázal ,,handbook´´ Skautskou stezkou z roku 2001. Obsahově se 

obě stezky neliší.“ (Ondřej Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010) S novým skautským 

programem, který uvedla Charta českého skautingu, se objevila „experimentální skautská 

stezka“ z roku 2006, na jejímţ základě vyšla v roce 2008 nová skautská stezka. 

5.1.1 Skautská stezka z roku 1994 a 1997 

V roce 1994 tedy schválilo Náčelnictvo dívčího a chlapeckého kmene Junáka – svazu 

skautů a skautek ČR oficiální verzi skautské stezky. Při sestavování této stezky zůstaly 

aktivity stejné jako v předchozí stezce z roku 1968, která platila aţ dosud. V oblasti aktivit 

došlo pouze k drobným úpravám, tj. k lepší formulaci úkolů a jejich modernizaci, aby 

odpovídaly současné době. Poté ale přišel poţadavek z Náčelnictva chlapeckého kmene 

ohledně společné skautská stezky pro chlapce i pro dívky. Toto sloučení chlapecké a dívčí 

skautské stezky do jedné bylo nejvýraznější změnou, protoţe od roku 1968 existovala kaţdá 

stezka samostatně. Další zásadní změnu představovala „výběrovost“, kterou předchozí stezka 

z roku 1968 také postrádala. Tato stezka ale uţ určovala úkoly, které bylo nutné splnit, jinak 

se nedosáhlo poţadovaného stupně. Uţ zde také měl vedoucí pravomoc některé úkoly 

individuálně upravit nebo odpustit, v případě nemoţnosti dítěte úkol splnit. V roce 1994 

stezka nabízela dítěti moţnost výběru aktivity jemu nejbliţší. Tato „výběrovost“ umoţnila i 

zahrnutí úkolů vhodných pro dívky, jinak by sloučení vůbec nebylo moţné, protoţe vedoucí 

chlapců a dívek měli odlišný názor na výběr a náročnost úkolů. Novinkou zde také bylo 

vlastní zamyšlení nad ideou skautingu, v předešlé stezce z roku 1968 byla pouze znalost bez 

hlubší úvahy. Ve stezce také přetrvala moţnost doplnění vlastní aktivity, kterou oddíl ve 
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stezce postrádal a kterou povaţoval za důleţitou. Součástí obou stezek, z roku 1968 a 1989, je 

Nováčkovská zkouška, I. stupeň a II. stupeň. Důleţité je i zmínit, ţe skautská stezka, která 

předcházela stezce z roku 1968, obsahovala ještě III. stupeň, který byl později odstraněn 

(Karel Švehla – Charlie, rozhovor ze dne 27. 4. 2010). 

V roce 1997 vyšla tato skautská stezka v novější podobě, obsahově neměnná, ale 

graficky atraktivnější. Tato druhá verze stezky komunikuje s příručkou Skautskou stezkou. 

Podle Ing. Karla Švehly, který patřil mezi její tvůrce, hrála při jejím vzniku důleţitou roli 

atraktivita, ale nebylo to jejím hlavním cílem. Zaujmout své děti museli hlavně vedoucí, tato 

příručka jim v tom měla pouze napomáhat. Příručka měla dát vedoucím moţnost, aby se z ní 

inspirovali nebo si doplnili znalosti toho, co neumí. Obsahuje aktivity, které jsou uţ 

odzkoušené a osvědčené a existují ve skautingu několik desetiletí. Jedná se o skautské 

táboření a s tím související stavby, uzlování, orientaci v terénu – mapa a mapové značky, 

turistické značky a skautské značky; signalizaci , šifrování a další dovednosti. Příručka také 

informuje o tom, co je skauting a jaké jsou jeho ideály (zákon, slib a heslo), jak vypadá 

skautský kroj, odznak a pozdrav a jak vypadá druţina a oddíl. Nechybí zde ani příroda - 

poznávání rostlin a ţivočichů. 

5.1.2 Experimentální skautská stezka  

Experimentální skautská stezka předcházela oficiální verzi nové stezky z roku 2008. 

Vyšla v roce 2006 a byla rozeslána mezi nejrůznější oddíly, které měly za úkol ji otestovat 

v praxi. Její aktivity byly zaloţeny na kompetencích a testovalo se, zda bude tato stezka 

v rámci celoročního programu zvládnutelná. „U nový stezky to probíhalo tak, že stezky byly 

představený v listopadu 2006 na Elixíru (velká akce pro vedoucí) a vzápětí potom asi měsíc 

potom vyšly. Ty stezky vypadaly úplně jinak. Je zajímavý vidět ten vývojový skok jaký to 

udělalo. Ta stezka, byla to A5 a vypadala úplně jinak, žádná velká grafika, žádný velkolepý 

obrázky, prostě byly tam už ty aktivity, dalo se to nějakým způsobem plnit a už to mohlo začít 

fungovat. My jsme to testovali od ledna 2008 do září 2008, takže víc než půl roku, byly tam i 

tábory, a celkově to probíhalo tak, že jsme našli třicet oddílů přibližně, napříč celou 

republikou, z malých měst, z velkých měst, klučičí, holčičí, malý, velký, prostě vyloženě jsme 

chtěli, aby ten vzorek byl reprezentativní, aby to, co pak dostaneme z těch oddílu, tak aby to 

nebyl jenom názor schopných a nadšených oddílů. A samozřejmě kromě tady toho hlavního 

připomínkování, tak se k tomu vyjadřovalo spoustu nejrůznějších lidí atd. A ty oddíly dostaly 

k dispozici tady tu stezku a pak dostali knížku Experimentální stezka pro vedoucí.“ (Ondřej 

Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010). 
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Po ukončení testování se daly dohromady veškeré poznatky a připomínky, které se do 

stezky zapracovaly a pomocí nichţ se upravily nebo úplně odstranily nevyhovující aktivity. 

To znamená, ţe se tvůrci této stezky sešli s těmito „testovacími oddíly“, kdy vedoucí i děti 

pomocí dotazníků hodnotily jednotlivé aktivity (viz interní materiál Junáka, archiv autorky). 

Výsledkem toho byla konečná verze nové skautské stezky, která vyšla oficiálně v roce 2008. 

5.1.3 Skautská stezka z roku 2008 

Stezka, stejně jako celý Nový skautský program, se odvíjela od tzv. klíčových 

kompetencí
5
, jejichţ tvorba byla zásadní pro další vývoj programu. Tvorba této stezky se 

skládala ze tří částí. „První teda bylo, že jsme si... to trvalo víc než rok... vytvořili představu 

právě o těch kompetencí, tzn. o cílovém stavu, co by měl dokázat člověk, který projde od 6 do 

26 let skautingem. Z toho nám nakonec vyšlo takových pět kompetenčních oblastí. “ (Jiří Zajíc 

– Edy, rozhovor ze dne 26. 4. 2010). 

 Duchovní 

 Láska 

 Svědomí 

 Meditace 

 Globální zodpovědnost 

 Psychologické 

 Já (k sobě) 

 Já a ty 

 Já a my 

 Já a společnost 

 Duchovní a environmentální 

 Krása – vnímání a vytváření 

 Krása a jedinečnost přírody 

 Vztah k přírodě 

 Vztah ke krajině 

                                                 
5
 Klíčové kompetence jsou definovány jako „přenosný a univerzálně pouţitelný soubor vědomostí, dovedností 

a postojů, které potřebuje kaţdý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se do společnosti a 

úspěšné uplatnění v ţivotě“ (Ţárská, Ermlová, Kupka; 2008). 
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 Vědomí provázanosti 

 Respekt k různosti 

 Aktivní občanství 

  Manažerské 

 Sám sobě manaţerem 

 Práce s informacemi a řešení problémů 

 Vlastní názor na veřejnosti 

 Prezentace na veřejnosti 

 Týmová práce 

 Komunikace 

 Praktické dovednosti 

 Přeţití v přírodě 

 Osobní dovednosti 

 Společenské dovednosti 

 Řešení krizových situací 

(Ţárská, Ermlová, Kupka; 2008) 

Další částí tohoto procesu byla tvorba indikátorů, které v rámci stezky poskytují 

vedoucím zpětnou vazbu. „Z kompetencí jsme my odvodili tzv. indikátory, tzn. měřítka, podle 

kterých by se dalo poznat, že si mladý člověk ty kompetence skutečně osvojil. Protože to není 

vždycky jednoduchý. Když ta kompetence je znalost, tak se to popíše. Ale jestli si někdo osvojil 

schopnost komunikovat s druhýma tak, aby jim naslouchal, to už zdaleka tak jednoduchý není. 

Takže tedy tam bylo třeba vytvořit systém těch kritérií, podle kterých by se dalo usuzovat, že 

dotyčný si osvojil ty kompetence a z těchto kritérií jsme odvodili konkrétní úkoly, konkrétní 

aktivity, přes které by se dalo poznat, že to kritérium je splněný.“ (Jiří Zajíc – Edy, rozhovor 

ze dne 26. 4. 2010). 

 A třetí krokem při vzniku stezky byla tvorba konkrétních aktivit, jejichţ splnění 

potvrdilo osvojení určité kompetence. Tyto aktivity byly tématicky rozděleny do těchto 6 

oblastí stezky: 

 Co umím a znám 

 Kdo jsem  

 Můj kamarád 
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 Můj domov 

 Svět okolo nás 

 Příroda kolem nás 

Z těchto oblastí se sestavila stezka a bylo nutné neustále sledovat, aby aktivity 

směřovaly k indikátorům a skrze indikátor ke kompetenci. Zároveň bylo ale důleţité, aby byly 

aktivity zajímavé a proveditelné v rámci ţivota dítěte. Aktivity i indikátory musely odpovídat 

jednotlivým stupňům stezky, protoţe kompetence byly vytvořeny pro všechny věkové 

kategorie (Jiří Zajíc – Edy, rozhovor ze dne 26. 4. 2010). 

Diagram č. 1: Proces tvorby oblasti 

2. Indikátory 

1. Kompetence  3. Aktivity   4. Oblasti  

Příklad postupu při tvorbě aktivity: 

Nejprve byla vytvořena kompetence „Vytvářet mezilidské vztahy jako odpověď na 

Lásku“, která cíleně rozvíjí všechny tři principy skautingu, heslo skautingu, prvky skautské 

metody (zákon a slib, učení se činností, druţinová soustava), sluţba a osobní rozvoj. 

Implicitně jsou zde rozvíjeny: skautská symbolika, vztah k přírodě, podpora dospělými. Tato 

kompetence se zabývá tím, co tvoří skutečný duchovní základ vztahů, a tím je pojetí člověka 

které zajišťuje hodnotu kaţdé lidské bytosti bez ohledu na její konkrétní vlastnosti a 

schopnosti; pojetí vztahů jako skutečností, které mají mimořádnou hodnotu, protoţe jsou 

účastí na samotné Lásce; dostatečně nosné zdroje důvěry, bez kterých nemůţe ţádný vztah 

dlouhodobě existovat; a zakotvení řádu lidských vztahů, které můţe obstát vůči svévoli a 

všemoţným manipulacím z pozice síly. Důsledkem důvěry a řádu lidských vztahů je  

schopnost napomáhat vytváření společenského řádu a je přímým rozšířením individuální 

lásky k bliţnímu – demokracie. 

Od této hlavní kompetence se odvodily dílčí kompetence, mezi které patří:  

o váţí si sebe i ostatních lidí 

o váţí si vztahů a pokládá je za rozhodující náplň svého ţivota 

o umí důvěřovat - sobě, druhým, světu, lásce 
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o respektuje důleţitost řádu v mezilidských vztazích  

o chápe demokracii jako uspořádání společnosti zaloţené na lásce a důvěře 

v lidi. 

Tyto dílčí kompetence byly dále rozpracovány do jednotlivých věkových kategorií, tj. 

5-8 let, 9-10 let, 11-13 let, 14-15 let, 16-18 let, nad 19 let, kdy věk 11-15 let je skautským 

věkem. Z těchto kompetencí vzešly jednotlivé aktivity a poté byly vytvořeny indikátory, které 

ověřovaly jejich splnění. Například k dílčí kompetenci „váží si sebe i ostatních lidí“, byly 

pro skautský věk vytvořeny tyto indikátory: 

o 11-13 let: dlouhodobě (aspoň půl roku) pomáhá někomu (v oddílu či mimo 

něj), přičemţ si na začátku a na konci této pomoci zapíše, co si o tom 

člověku myslí. 

o 14-15 let: připraví prezentaci o tom, proč nenávist je neslučitelná se   

skautingem 

: připraví prezentaci o osobě, která je jeho ţivotním vzorem. 

: umí vysvětlit, proč hodnota člověka není dána (jen) jeho 

výkonem 

Tato stezka je kostrou celého Nového skautského programu. Hlavní snahou bylo, aby 

obsahovala co nejvíce klíčových kompetencí. Stezka zahrnuje motivační prvky, aktivity a 

úkoly, které vedou k výchovným cílům, klíčové milníky během ţivota v oddíle (vstup do 

oddílu, slib), zkoušky v průběhu skautského ţivota (nováčkovská zkouška) a vazbu na 

specializovaný rozvoj osobnosti (odborky). Stejně tak je všestranná, to znamená, ţe 

podporuje rozvoj člověka ve všech oblastech jeho osobnosti; rozličná, protoţe kaţdý člověk 

je jedinečnými svými potřebami, očekáváními a schopnostmi, proto i body stezky nejsou 

nastaveny absolutně, tj. pro všechny stejně. A nakonec s sebou nese osobní zapojení, a to tak, 

ţe dává kaţdému moţnost převzít odpovědnost za svůj ţivot a rozhodovat o něm (JUNÁK, 

Svaz skautů a skautek – A; 2005). 

5.1.4 Shrnutí 

I přesto, ţe se v roce 1994 byla předchozí stezka pouze „oprášena“, došlo v ní 

k výrazné proměně. Tato proměna  přinesla sloučení chlapecké a dívčí stezky a od toho se 

odvíjela nutná výběrovost, aby stezka vyhovovala oběma pohlavím. Zásadní byl také větší 

důraz na ideu skautingu. Vydání nové stezky v roce 2008 rychle reagovalo na rychle se 

rozvíjející konzumní společnost, v níţ předchozí stezka, která vycházela z konceptu roku 
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1968, pro ně nebyla dostatečnou oporou. Potřeba všestranného rozvoje dítěte a tlak nových 

volnočasových aktivit vedl ve skautingu k tvorbě Nového programu a zároveň i nové skautské 

stezky, jenţ vycházely z kompetenčních oblastí rozvoje dítěte. 

5.2 Cíle stezek 

5.2.1 Skautská stezka z roku 1994 a 1997 

Cílem této stezky je dát chlapcům i dívkám, kromě vzdělání, které získává ve škole, 

ještě vědomí sounáleţitosti s druhými a několik uţitečných dovedností do ţivota. Jejím 

účelem nebylo oslovit současnou mládeţ. Nejdůleţitější zde bylo, aby kaţdé dítě v rámci 

soutěţe získalo co nejvíce podpisů a aby tak dosáhlo stejné znalostní úrovně jako jeho starší 

kamarádi. „Stezka pouze dokumentovala růst a měla podobu jakési legitimace, kterou každé 

dítě nosilo u sebe a která dokládala jeho znalosti v rámci skautingu.“ (Karel Švehla – 

Charlie, rozhovor ze dne 27. 4. 2010). 

Principy skautingu uţ zde nejsou naplňovány pomocí toho, ţe dítě odříká znalost a 

poté si ji odškrtne, ale hlavním smyslem je se nad vším zamyslet a promluvit si o tom 

s někým. Uţ zde tvůrce stezky vidí určitý posun. Nepoţaduje pouze odříkat naučenou znalost 

jako tomu bylo ve stezce z roku 1968, ale vyţaduje se od dítěte se nad znalostí zamyslet 

(např.: zamyslet se nad tím, co se učí). 

Snahou tvůrců této stezky byla i její závaznost, protoţe do ní bylo zapracováno 

všechno, co povaţovali za důleţité. Pro oddíly zde také existovala moţnost doplnění vlastních 

aktivit, coţ bylo v kompetenci vůdců, stejně jako prominutí splnění aktivity, pokud byla pro 

dítě příliš náročná  (Karel Švehla – rozhovor ze dne 27. 4. 2010). 

Tvůrci nové skautské stezky reflektují v předchozí stezce absenci kontextu, ke 

kterému mají úkoly směřovat. „Když se podíváš na starou stezku, tak je to o tom, že je tam 

,,x“ úkolů, které se musí splnit a pokud je splníš, vedoucí tě vyzkouší a zjistí jestli to 

doopravdy umíš. Poté splnění podepíše nebo nepodepíše. Může to působit jako školský 

princip, tj. něco se naučím, někdo mě vyzkouší a buď to udělám nebo neudělám. My 

kritizujeme na staré stezce to, že jsou to jenom znalosti, např. znalost rostlin, zvířat, rozdělat 

oheň, atd. a není tam důraz na to, proč se učí rostliny, není to o tom, aby uměli vyjmenovat 

dvacet rostlin, ale aby měli nějaký vztah k přírodě. Toto ve staré stezce není vidět, zúžilo se to 

na seznam znalostí, které se člověk musí naučit. A tak se časem ztrácelo, proč se to učí, proč 

je v programu skautská stezka. Myslím si, že když stezku dřív dělali, tak tam ty důvody byly, 

proč tomu tak je. Když se člověk učil rostliny, zároveň poznával přírodu, ale tím jak byla 
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stezka zúžená na znalosti, tak se to vytratilo. Ve staré stezce se to zúžilo pouze na úkoly, které 

byly častokrát pouze konkrétní, měřitelný. V tom je posun, ale nemyslím si, že v 1968 někdo 

sepsal pouze ty úkoly, ale určitě za tím byla myšlenka, proč to děláme. Akorát se nedala tolik 

dopředu, najevo. To souvisí i se způsobem plnění, jestliže tehdy udělali ,,x“ úkolů, které se 

musí splnit, tak to odpovídalo tehdejšímu školství. Tehdy byla škola ,,naučím se a odříkám“, 

ale nebyly tam úvahy, které se týkají vychovatelství a forem, jak se má učit. Způsob ve staré 

stezce je jednoduchý, může ho dělat kdokoli v jakémkoli oddíle.“ (Ondřej Kupka – Dick, 

z rozhovoru ze dne 22. 3. 2010). 

Tuto stezku bylo také potřeba nahradit proto, ţe postrádala všestranný rozvoj. Svou 

funkci, tj. naplňování skautských principů, mohla stezka plnit v souvislosti s dalšími 

aktivitami. To, ţe se dítě naučí něco zpaměti nevypovídá o tom, ţe si skutečně osvojuje 

skautské principy. „Když se na to podíváš, tak to není všestranný rozvoj, chybí tam duchovní 

věci, vztahový věci atd. Zas na druhou stranu nedá se říct, že by to tam nebylo, protože ta 

stará stezka byla dělaná víc tak, že tam byly věci, které se ne dobře plnily, ale které se 

zkoušely, zkontrolovaly, atd. Něco uděláš a někdo ti to podepíše. Ve výsledku to znamenalo, že 

tam bylo víc znalostních věcí. A věci, o kterých my říkáme, že tam chybí, vztahy, duchovní 

věci, tak samozřejmě ty je v tom v oddíle nemusíš dělat tou stezkou, ty pokud máš v oddíle 

nějakou atmosféru, nějaké rituály, atd., tak tady ty věci můžeš rozvíjet jinak a řekl bych, že 

mnohem líp. Takže je možný, že stezka v souvislosti s oddílovým prostředím to všechno plnila. 

Problém je ale v tom, že spoustu oddílů si vzalo starou stezku a podle ní stavěli program a 

stavěli ho dlouhodobě,  jakože: tady to je všechno důležitější. A postupem času, neříkám, že 

všude, ale ve spoustě oddílech se to posunulo k tomu, že oddíly cvičily ty znalosti a ty 

dovednosti, které byly v té stezce a ty ostatní věci se trošičku jakoby vytrácely. Protože v té 

stezce nebyly tak vidět. „(Ondřej Kupka – Dick, z rozhovoru ze dne 22. 3. 2010). 

5.2.2 Stezka z roku 2008 + Experimentální stezka 

Tato nová stezka (a tedy i testovací verze experimentální stezky) uţ není pouhou 

mnoţinou znalostí, ale je zakotvená mnohem hlouběji. Jejím hlavním cílem je především 

osvojení si základních kompetencí, kterým dítě podřizuje své chování. 

„Na rozdíl od tradiční skautské stezky, té, která byla předtím, kde byla jistá množina 

základních znalostí, o kterých se předpokládalo, že když se to dítě naučí, tak že o skautingu 

něco ví a že se podle toho pak bude chovat. Pak bude dobrým skautem nebo skautkou. Ve 

skutečnosti ale vycházelo, že to musí být daleko hlouběji zakotvené, tj. dítě si musí hlavně 

osvojit to, co bude ovlivňovat jeho motivaci a jeho schopnosti žít mezi lidmi. Dítě musí být od 
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nejútlejšího věku schopné rozeznávat, co je správné a co ne, mělo by podle toho umět jednat. 

Takže důraz byl kladen na osvojení toho, co se nazývá kompetence, tj. postoje, dovednosti a 

další schopnosti k tomu, aby tak člověk uměl jednat. Protože v celé západní společnosti se 

ukazuje, že lidé sice ví, co je správné, ale neumí podle toho žít. Nová stezka na rozdíl od té 

předešlé se neptá, jak to má být, ale jestli podle toho umíš jednat.“ (Jiří Zajíc – Edy, 

z rozhovoru 26. 4. 2010). 

5.2.3 Shrnutí 

S proměňující se společností a se stále větším rozšiřováním médií, počítačů a internetu 

vyvstal poţadavek poskytnout dítěti všestranný rozvoj, který ho naučí v této společnosti ţít, 

vytvářet si kladné vztahy ke svému okolí a k přírodě a umět se vyrovnat s moţnými 

překáţkami. Všestranný rozvoj dítěte vychází z kompetencí, které jsou reakcí na proměňující 

se společnost ve společnost konzumní a její otevření světu. I kdyţ budou oddíly pracovat 

pouze se stezkou, stezka sama o sobě zajišťuje, ţe dítě splněním určitých aktivit dosáhne 

všestranného posunu a rozvoje. Stezka z roku 1994 a 1997 samozřejmě také zajišťuje rozvoj a 

posun dítěte, ale pouze na úrovni znalostí. Tyto znalosti ale nenaučí dítě, jaké má být a jak se 

má chovat. Stezka z roku 1994 a 1997 tedy klade důraz na to, co má dítě umět, naopak pro 

novou stezku z roku 2008 je na prvním místě to, jaké má dítě být. 

5.3 Formální úprava 

5.3.1 Skautská stezka z roku 1994  

Tato stezka má podobu jednoho sešitu o rozměrech 10,5 x 15 cm. Grafická úprava (viz 

příloha I, obr. č. 1) jejího obalu je nenápadná, v černo-šedých barvách a na první straně je 

obrázek skautského znaku. Je velmi strohá, a proto se formálně podobá „legitimaci“, jak o ní 

hovořil Ing. Karel Švehla – Charlie. Obsah se rozkládá na 32 stranách a chybí zde jakékoliv 

obrázky. Jedná se pouze o text, který je rozdělený do jednotlivých tématických oblastí. 

Po dokončení jednoho stupně dítě získalo nášivku příslušného stupně. 

5.3.2 Skautská stezka z roku 1997 

Tato novější podoba stezky z roku 1994 je více atraktivnější. Její obal na první pohled 

zaujme čtyřmi barevnými fotkami na přední straně a barevným obrázkem skauta na straně 

poslední (viz příloha I, obr. č. 2). Obrázek skautského znaku se zde vyskytuje celkem 

čtyřikrát. Vnitřní textový obsah je ale nezměnění, kromě jiného typu a velikosti písma. Tato 
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stezka má 36 stran. Stejně jako předchozí stezka se podobá sešitu, ale liší se grafickou 

úpravou. 

Po dokončení stupně získalo dítě odznak ve tvaru hvězdy s barevným podkladem 

příslušného stupně – za Nováčkovskou zkoušku bez podkladu, za I. stupeň bílý podklad a za 

II. stupeň ţlutý podklad. 

5.3.3 Experimentální skautská stezka z roku 2006 

Vzhledem k tomu, ţe tato stezka pouze testovala aktivity a jejich zvládnutelnost, nebyl 

zde kladen důraz na její formální stránku, proto je její podoba tak strohá. Součástí této stezky 

jsou dva sešity o rozměru 10,5 x 15 cm. První sešit ţluté barvy obsahuje 1. a 2. stupeň stezky, 

druhý sešit zelené barvy obsahuje 3. a 4. stupeň (viz příloha I, obr. č. 3). Vnitřní text je lépe 

graficky upravený a rozdělený do jednotlivých oblastí, jejichţ obsah se dělí na tři části: popis 

oblasti, aktivity a plnění, kam se zaznamená zvolená aktivita a kde se i potvrdí její splnění. 

5.3.4 Skautská stezka z roku 2008 

Skautská stezka se uţ neomezuje pouze na vlastní stezku, ale její součástí je i 

samostatný Nováček, Výzvy a motivační nástroje – symbolický rámec (postavy, dobrodruţný 

svět a ţivly), samolepky, pomocníci, nášivky, karetní hra Sacculus a plakáty.   

Na rozdíl od předchozích stezek má tato nová stezka úplně novou a odlišnou podobu. 

Jedná se o sešit o rozměrech 10,5 x 15 cm. Skládá se ze čtyř stupňů, kdy kaţdý obsahuje 87 

stran. Vzhledem k velkému rozsahu stezky, aby obsáhla všestranný rozvoj dítěte ve 

skautském věku, došlo k oddělení jednotlivých stupňů, kdy je kaţdý ve svém vlastním sešitu.  

Tato stezka vyšla ve dvou verzích, kdy první verzí je „fantasy rámec“ a druhá verze je 

bez „fantasy rámce“ (viz příloha I, obr. č. 4 a,b). Prostředím symbolického rámce stezky (viz 

více bod Symbolický rámec) je jakýsi blíţe neurčený dobrodruţný svět, ve kterém se můţe 

dítě nacházet a potkávat mnoho hrdinů a postav. Svět je moţné projít po čtyřech úrovních 

(cestách), které vychází ze čtyř elementů: 

 Cesta země 

 Cesta vody 

 Cesta vzduchu 

 Cesta ohně 

Další změnou je modifikovatelnost nové stezky, která vede k tomu, ţe stezku mohou 

přijmou různé oddíly a upravit si ji podle svého zaměření. Díky tomu má tento koncept šanci 
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se dostat do co nejvíce oddílu. Na internetových stránkách
6
 je moţné si stáhnout jednotlivé 

části stezky a upravit si ji do vlastní podoby pro potřeby vlastního oddílu. Závazné jsou do 

určité míry pouze aktivity (více k aktivitám viz Způsob plnění aktivit). 

Stezka byla dříve také pouhou metaforou ke stezce jako cestě, po které jde dítě při 

svém osobním rozvoji. V této stezce je cesta skutečně zobrazena a dítě si přímo na  ní pomocí 

samolepek zaznamenává svůj osobní růst (viz příloha I, obr. č. 5). 

Na začátku plnění stezky si kaţdé dítě vybere svou vlastní postavu, díky které se můţe 

lépe vţít do dobrodruţného světa stezky a tak se s postavou více ztotoţnit. Za splnění kaţdého 

bodu stezky získá dítě postupovou samolepku, kterou si označí posun na své cestě ve stezce 

(mapa je umístěna uprostřed stezky). Při plnění stezky se dítě v dobrodruţném světě snaţí 

získat pomocníky, kteří mu budou pomáhat ve zvládání všech nástrah. Pomocníka dítě 

získává za splnění celé jedné oblasti stezky a zároveň s ním získává i jednu kartu  do karetní 

hry Sacculus. 

 S kaţdým stupněm stezky získává dítě také jednu nášivku. Tady došlo k zásadní 

změně, protoţe dříve bylo získání nášivky podmíněno splněním stupně. Nyní dítě dostává 

nášivku na začátku plnění, coţ na něj klade zodpovědnost stupeň skutečně dokončit a je pro 

něj silnou motivací vydrţet aţ do konce. Nášivka se skládá ze čtyř částí, které dohromady 

vytváří obrazec ve tvaru krystalu a které se barevně liší - modrá, červená, zelená a ţlutá. 

Poslední bílý krystal dítě dostane za splnění všech čtyř stupňů stezky (viz příloha I, obr. č. 6). 

Nová stezka se uţ neomezuje pouze na jeden sešit, ale je zde snahou vyuţít stezku 

šířeji. A proto společně s ní vyšly i doplňkové materiály. Jedná se o tři plakáty, které 

znázorňují propojení stezky se skautskými programem a skautskými principy. Plakát ke 

stezce představuje stručně a graficky hlavní aspekty stezky (oblasti, způsob plnění a 

hodnocení, symbolický rámec). Zároveň slouţí k názornému vysvětlení principů stezky pro 

skauty a skautky. Plakát se skautským programem znázorňuje kompletní skautský program 

– Svojsíkův závod, Stezku, Nováčka, Skautskou karetní hru a výzvy, časopis a odborky. 

Úkolem posledního plakátu se skautským slibem a zákonem je neustále připomínat 

skautské hodnoty. 

Samolepky 

 Princip samolepek byl vybrán na základě toho, ţe jsou praktické. Jejich smyslem je 

oţivit stezku, aby byla atraktivnější. Jedná se celkem o 5 typů samolepek: 

                                                 
6
http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/materialy-ke-stazeni/chci-si-stezku-upravit/ 

http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/materialy-ke-stazeni/chci-si-stezku-upravit/
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1. typ: Postava 

Jedná se o samolepku postavy, která dítě provází celým plněním stezky. Postavy 

mohou i nemusí vycházet z „fantasy“ tématiky. Mezi fantasy postavami se například objevuje 

hraničář, čaroděj, princezna nebo bojovnice (viz příloha I. obr. č. 7). Dítě má moţnost se 

ztotoţnit s postavou, a to ho motivuje se více ponořit do příběhu a do svého osobního rozvoje. 

Lze si také dotisknout vlastní postavu. Je zde stejný počet postav pro dívky i pro chlapce. 

S kaţdým stupněm stezky přichází také nové postavy. Díky tomu je stezka pro dítě mnohem 

atraktivnější. 

2. typ: Pomocník 

Další samolepkou je samolepka tzv. pomocníka (viz příloha I. obr. č. 8), který 

znázorňuje splnění jedné oblasti stezky a zároveň vlastní postup ve stezce. Tento pomocník 

usnadňuje cestu k cíli, to znamená, ţe např.: rytíři pomáhá v boji drak. Pomocník je také 

nápomocný při karetní hře Sacculus, díky němuţ má hráč větší moc. 

3. typ: Postupová samolepka 

Postup dítěte při plnění stezky je reprezentován samolepkami třetího typu, ty dítě 

získává za splnění jednoho bodu oblasti stezky. Touto samolepkou si dítě zaznamenává posun 

na mapě. Díky tomu má dítě přehled o svém osobním posunu. Kaţdá samolepka shoduje 

s obrázkem příslušného bodu stezky (viz příloha I., obr. č. 9). 

4. typ: Můj oddíl 

Tyto samolepky slouţí k vytvoření obsahu bodu stezky „Můj oddíl“. Tento bod je 

určený pro rozvoj toho, co je specifické pro jednotlivé oddíly podle jejich zaměření (např.: 

vodácký, křesťanský, turistický, outdoorový, horolezecký apod.). Tyto samolepky mají 

podobu prázdného pergamenu, do kterého si oddíl dopíše vše potřebné (Ţárská, Ermlová, 

Kupka; 2008). To dává jednotlivým oddílům velkou volnost při přizpůsobování stezky svým 

potřebám. 

5. typ: Nováček 

Podobně jako Můj oddíl se samolepky Nováčka také týkají oddílového zaměření (viz 

příloha 10), protoţe jedna čtvrtina jeho obsahu je zaměřená na oddílové body a doplňky. 

Pomocí těchto samolepek má oddíl moţnost doplnění všeho potřebného, co pokládá  za 

důleţité. 
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Karetní hra Sacculus 

Karetní hra Sacculus (viz příloha I, obr. č. 11) je motivačním nástrojem stezky a je 

zaloţená na stejném principu: dítě zde zlepšuje své schopnosti a tím dosahuje posunu ve svém 

rozvoji. Hra je také provázaná se symbolickým rámcem „fantasy“ stezky. Počet herních karet 

se shoduje s počtem bodů ve stezce, tj. 27 rozšiřujících karet za splnění jednoho stupně 

stezky. Za splnění všech stupňů stezky má tedy dítě 4 krát 27 karet plus 9 základních, které 

získá kaţdé dítě jako motivaci do začátku. Zároveň dítě dostane sáček zelených, modrých a 

ţlutých kamínků. Rozšířené karty dávají hráči nové moţnosti a schopnosti. Za splnění 

jednoho bodu dostane dítě jednu kartu do hry. Získání karty motivuje při plnění aktivit ve 

stezce. Takţe nejenţe děti motivují samolepky a výzvy, ale i karetní hra. 

Hra je postavená tak, ţe spolu mohou hrát všichni hráči a nezáleţí na tom, kolik 

stupňů stezky uţ mají splněných a kolik mají karet celkem. Jde tu především o způsob hry, ne 

o to, kdo má nejvíc karet. Navíc je celá hra postavená na odhadu soupeře a částečně i „na 

náhodě“, tj. jakou kartu protihráč zvolí, protoţe od toho se odvíjí další osud hráče i protihráče 

ve hře (Ondřej Kupka – Dick; rozhovor ze dne 22. 3. 2010). 

Tento motivační nástroj je reakcí na rozšíření sběratelských karetních her mezi dětmi 

jako je: Magic: The Gathering,  Doomtrooper, apod. 

Něco obdobného v předešlé stezce neexistovalo. Motivací zde pouze bylo odškrtávání 

aktivit, které dítě porovnávalo se svými vrstevníky. To ho motivovalo, aby se snaţilo být lepší 

nebo stejně dobré jako jeho kamarád. 

Nováček 

Nováček předchází všem čtyřem stupňům skautské stezky. Jeho smyslem je seznámit 

dítě se skautingem, se základními skautskými dovednostmi a specifiky konkrétního oddílu. Je 

zaloţený na formě „průvodce“. Jeho formát je o velikosti 21 x 14,5 cm a obsahuje 46 stran. 

Obal má zelenou barvu a zaujme čtyřmi kreslenými obrázky, které znázorňují skauty a 

skautky bavící se při různých činnostech. Celý průvodce je barevně i graficky zpracovaný (viz 

příloha 12).  

Součástí tohoto průvodce je „sešítek“, který slouţí k zaznamenávání splněných aktivit. 

Výraznou část jeho obsahu si doplňuje oddíl sám. Jedná se o formát velikosti 10,5 x 14 cm, 

má celkem 7 stran a je bez tématického rámce. Po splnění nováčkovské zkoušky můţe dítě 

skládat skautský slib. 
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Také byl vydaný Nováček pro vodní skauty a skautky, který má stejný formát i počet 

stran, ale liší se barevně i graficky. 

Zde došlo k zásadní proměně v tom, ţe je Nováček oddělený od samotné stezky. Ani 

nijak nesouvisí se symbolickým rámcem následujících čtyř stupňů stezky. Jedná se o 

samostatný a formou odlišný sešit, který měla na starosti i jiná skupina tvůrců. 

I u Nováčka předcházela experimentální verze, která se testovala v různých oddílech.  

5.3.5 Shrnutí 

Podstatnou změnou zde tedy bylo rozdělení jednotlivých stupňů do čtyř sešitů, kdy 

kaţdý sešit obsahuje jeden stupeň skautské stezky. K tomu vedlo velké mnoţství textu a 

rozsah jednoho stupně byl ovlivněn tím, aby byl zvládnutelný za dobu jednoho roku. To 

znamená, ţe dítě po celý rok plnění u sebe můţe nosit pouze jeden sešit osobního růstu a 

posunu. Druhou zásadní změnou je oddělení Nováčka, který předchází stezce jako samostatný 

sešit bez symbolického rámce a se svou vlastní obsahovou formou. 

A poslední a tou nejzřetelnější změnou je propojení stezky se symbolickým rámcem a 

motivačními nástroji. Takto stezka reaguje na proměny zájmů mládeţe, u které v dnešní době 

dominuje „fantasy“ a stále více populární sběratelské karetní hry. Zároveň na sebe stezka 

upozorňuje pestrými barvami, aby byla pro děti lákavější a zajímavější. 

Za zmínku také stojí nová moţnost modifikovatelnosti stezky, kdy symbolický rámec, 

samolepky, postavy, pomocníci, příběh, loga oblastí, obálka i výzvy je moţné si upravit podle 

potřeb oddílu. Toto v předchozí stezce neexistovalo, byla pouze jedna stejná forma pro 

všechny oddíly. 

5.4 Symbolický rámec  

Symbolický rámec je postaven na představivosti, dobrodruţství, tvořivosti a 

vynalézavosti. „Pouţívání symbolických rámců podněcuje vývoj dětí v různých oblastech, 

pomáhá jim ztotoţnit se s hodnotami skautingu, stimuluje hledání a rozvíjení vlastní identity, 

ale i soudrţnost a sounáleţitost oddílu.“ Je moţností, jak zaţít pocity hrdinství, rytířství a 

odvahy. A stimulování fantazie dětí rozvíjí tvořivost a vynalézavost (Voňávková; 2005). 

V oblasti symbolického rámce došlo ve stezkách k zásadní proměně. Ve stezkách 

z roku 1994 a 1997 nebyl symbolický rámec nijak zvýrazněný, ale v pozadí byl obecný 

symbolický rámec jakéhosi „zálesáka“, který je se skautingem spjatý uţ od samého počátku 

(Ondřej Kupka – Dick; rozhovor ze dne 22. 3. 2010). 
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Naproti tomu se v tomto nová stezka více otevírá, coţ se stalo předmětem kritiky. Uţ 

se striktně nemusí jednat o trampský (zálesácký) skauting, ale skauting můţe být veselejším, 

mezinárodnějším a otevřenějším (Ondřej Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010). 

Symbolický rámec je jedním z motivačních nástrojů této nové stezky a skládá se ze čtyř 

úrovní, tj. ţivlů, dobrodruţného světa, postav a pomocníků a „fantasy“ nebo jiné legendy. 

Nejnadřazenějším symbolickým rámcem nové stezky je symbolický rámec ţivlů, 

kterému odpovídá i grafická podoba obalu. Obsahem symbolického rámce ţivlů je 

symbolický rámec „fantasy“ a „nefantasy“. Jak uţ bylo dříve zmíněno, „fantasy“ rámec je 

propojený s karetní hrou Sacculus a se samolepkami. Kromě „fantazy rámce“ je moţné pouţít 

jakýkoliv jiný vlastní svět. Třetím symbolickým rámcem jsou postavy a pomocníci, které si 

lze dotisknout na základě vlastní volby. 

Součástí „fantasy“ verze nové stezky je i příběh, který obsahuje dobrodruţství hrdiny, 

jenţ ho čekají během cesty. Libovolný příběh lze doplnit do kaţdé verze této nové stezky. 

5.4.1 Shrnutí 

Skauting od počátku zprostředkovával dětem dobrodruţství, a to tak, ţe jim nabízel 

moţnost úniku z kaţdodenní reality. A to souviselo také s tím, co je aktuální pro společnost. 

Unik do fantasijního světa je pro dítě vzrušující a je něčím, co se liší od běţných činností 

doma a ve škole. 

V době tvorby stezek v roce 1994 a 1997, dominovaly indiánky. Tomu ale bylo i 

v roce 1968, kdy vznikla stezka, která předcházela těmto dvěma. Podle indiánů se utvářela 

tématika táborových her a celoročního programu. Stejně tak měly vliv na mládeţ i knihy 

Jaroslava Foglara, které podněcovaly přání proţívat podivuhodná dobrodruţství a přátelství 

ve vrstevnických skupinách. Děti lákalo tajemno, dobrodruţství, silné přátelství, vítězství 

dobra nad zlem přes mnohé překáţky, zakázané ovoce, potřeba romantiky, znechucení 

oficiální dětskou organizací a další (Břicháček; 2001). 

V současné době v literatuře, ve filmech i seriálech dominuje fantasijní svět plný 

nadpřirozených bytostí a vzrušujících moţností. Fantasy rámec je něco, co zásadním 

způsobem určuje vnímání a kulturu dnešních dětí. Děti jsou díky tomu také konfrontováni se 

soubojem dobra a zla (Jiří Zajíc – Edy, rozhovor ze dne 26. 4. 2010). Indiáni se ale ani dnes 

úplně nevytratili, stále děti baví, ale fantasijní svět je odsunul stranou. 

Nová skautská stezka také reagovala na velkou oblibu karetních her mezi současnou 

mládeţí a proto ji tvůrci propojily s karetní hrou Sacculus, aby zvýšili motivaci dětí při plnění 

aktivit a ukázali jim, ţe i skauting umí být moderní a umí se přizpůsobit době. 
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Symbolický rámec se radikálně proměnil a jeho cílem je děti zaujmout a vtáhnout do 

světa plného dobrodruţství. 

5.5 Obsah 

5.5.1 Skautská stezka z roku 1994 a 1997 

Tyto dvě stezky obsahují Nováčkovskou zkoušku, I. a II. stupeň a jsou bez zřetelného  

symbolického rámce. „Ta stará stezka je založená v podstatě na obecným symbolickým rámci, 

který je ve skautingu od začátku, tj. na jakýmsi zálesákovi, který je nějakým způsobem svázaný 

se skautingem od začátku.“ (Ondřej Kupka – Dick, z rozhovoru ze dne 22. 3. 2010). 

Všechny části stezky se skládají z těchto oblastí: 

 Idea  

 Sebevýchova a sluţba 

 Občanství 

 Kultura 

 Skautská dovednost 

 Skautské znalosti  

 Zdraví 

 Sport 

 Příroda a ekologie (pouze u I. a II. stupně) 

Pro doplnění vlastních aktivit jsou k dispozici oblasti: Vodácké doplňky, Náboţenské 

doplňky a Oddílové doplňky. Nechybí zde ani prostor na poznámky a stručné upozornění na 

podmínky plnění jednotlivých stupňů.  

Součástí stezek je Junácká hymna, Zákon skautů a skautek, Slib skautů a skautek a 

Heslo skautů a skautek.   

5.5.2 Experimentální stezka   

Tato stezka, která předcházela nové stezce z roku 2008 a která testovala do jaké míry 

jsou zvládnutelné jednotlivé aktivity v oddílech, se po obsahové stránce odlišuje od stezek 

z roku 1994 a 1997 v tom, ţe uţ vychází z nově vytvořených kompetencí a od nové stezky 

z roku 2008 se liší v tom, ţe zde chybí takové aktivity, které se obtíţně plnily nebo  byly příliš 

časově náročné. Tato stezka uţ obsahuje čtyři stupně a Nováček je zde oddělený. 
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Po testování děti i vedoucí hodnotili srozumitelnost aktivity, zda by uvítala mírnou 

úpravu nebo zda se plnila bez problémů. Také se zde hodnotila náročnost kaţdé aktivity, zda 

odpovídá stupni stezky a příslušnému věku dítěte. „To testování mělo ohromný vliv nejen 

v tom, že ukázalo, jestli to může fungovat nebo ne, ale hlavně v tom, že našlo slabiny a 

pomohlo je doladit. Takže vlastně to mělo dva efekty, jednak se ukázalo, že systém toho, že 

děti jsou do toho zapojení, je funkční. A druhý byl vyladit všechny věci, aby to bylo 

vyhovující.“ (Ondřej Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010) 

Experimentální stezka se skládá z těchto oblastí:  

 

Kaţdý bod se dělí na tři části: charakteristika bodu, aktivity a plnění. Aktivity jsou 

rozdělené do dvou sekcí, kdy první sekce obsahuje aktivity povinné, které musí dítě splnit. 

V druhé sekci jsou aktivity volitelné, z těch si dítě vybere pouze jednu aktivitu.  Kaţdý bod 

určuje, kolik je zde povinných a kolik volitelných aktivit, protoţe toto se s kaţdým bodem 

mění. Některé body mají pouze volitelné aktivity, kde je opět stanoveno, kolik jich dítě musí 

splnit.  

Výsledky experimentální stezky vycházely z hodnocení testovacích oddílů a byly 

shrnuty v dokumentu „Barvičkové hodnocení aktivit“ (viz interní materiály Junáka, archiv 

autorky).  

Moje dovednosti a znalosti 

 Můj kaţdodenní ţivot 

 Fyzická zdatnost 

 Buď připraven 

 Řešení problémů 

 Prezentace 

 Manuální zručnost 

 

Moje srdce 

 Já a můj ţivot 

 Moje svědomí 

 Můj osobní rozvoj 

 

Můj kamarád 

 Lidé a vztahy 

 Moje vztahy 

 Komunikace mezi lidmi 

 Moje pomoc druhým 

 

Můj domov 

 Moje rodina 

 Moje parta 

 Můj tým 

 

Svět okolo nás 

 Já a demokracie 

 Můj občanský ţivot 

 Propojený svět 

 Různost světa 

 Příběhy našeho světa 

 

Příroda kolem nás 

 Pobyt v přírodě 

 Vnímání přírody 

 Šetrné chování 

 Hodnota přírody 

 Pobyt v přírodě 

 Šetrné chování 

 Poznávání přírody  
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Do jaké míry se aktivity proměnily?
7
  

 Po otestování experimentální stezky došlo z hlediska aktivit k několika proměnám. Za 

prvé byly úplně odstraněny nevyhovující aktivity. Jednalo se o takové aktivity, které děti i 

vedoucí označily za maximálně nevyhovující a jejich plnění bylo velmi časově náročné. Za 

druhé bylo nutné přesunout aktivity v rámci jednotlivých stupňů, pokud z hodnocení 

vyplynulo, ţe je aktivita pro příslušný věk a tedy i stupeň nevyhovující. A za třetí vyvstala 

situace, kdy děti nebo vedoucí navrhovaly mírnou úpravu aktivity. V tomto případě došlo 

pouze k drobným úpravám a aktivita byla ve stezce ponechána.  

 Některé aktivity se opakují ve všech stupních v rámci jedné oblasti. Jedná se například 

o aktivitu: „Zlepším svůj výkon ve dvou sportovních disciplínách, které si předem zvolím.“ Je 

tomu tak proto, aby se zjistilo, v jakém věku je tato aktivita pro dítě nejvhodnější. A nakonec 

se v některých případech z nepovinné aktivity stala aktivita povinná a naopak.  

 Ve finální podobě stezky se objevují i úplně nové aktivity
8
. Důleţité je také zmínit, ţe 

součástí této experimentální stezky není oblast Můj oddíl (více dále u stezky z roku 2008).  

 V následující části textu jsem se pokusila ukázat na příkladech, které aktivity byly 

odstraněny a proč.  

 

Moje dovednosti a znalosti 

 Převáţná většina aktivit z této oblasti se vedoucím a dětem zamlouvala, a tak je bylo 

moţné přesunout do finální podoby stezky. Došlo zde k minimálním změnám a úpravám.  

Moje srdce 

 V této oblasti došlo k nejvýraznější proměně aktivit. Mnoho z nich bylo vypuštěno. 

Jednalo se například o aktivity, které byly hodnocené jako příliš obtíţné pro příslušný věk: 

„Dokáţu skautský zákon srovnat alespoň se dvěma jinými obdobnými pravidly morálního 

ţivota (zákonem Lesní moudrosti, Desaterem, apod.)“ – 2. stupeň. Nebo byly aktivity nejasné 

a oddíly si s nimi nevěděly rady jako například s aktivitou: „Dokáţi samostatně uvaţovat o 

tom, jak se vlastně skutečně rozhoduji, kdyţ jde o morální jednání.“ – 4. stupeň.   

                                                 
7
 Pro tuto část výzkumu by byla vhodná podrobnější analýza jednotlivých aktivit, která by ale byla pro 

poţadavky této práci příliš rozsáhlá a kterou povaţuji z hlediska svého výzkumu na irelevantní.   
8
 Nevím, na základě jakého podnětu byly aktivity do nové stezky zařazeny. Tento aspekt vyvstal 

v době, kdy jsem uţ měla všechny rozhovory uskutečněné a z časových důvodů nebylo moţné znovu 

kontaktovat respondenty a zjistit příčiny této změny. Důvod vypuštění většiny aktivit také nelze 

dohledat, toto by bylo moţné zjistit také na základě nových rozhovorů. A tak u jednotlivých oblastí 

alespoň uvádím příklady některých vyřazených aktivit a co k tomu vedlo.  
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Můj kamarád  

 I zde došlo k výrazným změnám, například v 1. stupni prošla do finální verze stezky 

pouze jedna aktivita, zbylé byly vyřazeny. Jednalo se například o aktivity: „Pravidelně se 

zabývám tím, jak druhým dělám radost.“ „ Opakovaně prokáţu, ţe pro druhé dokáţi něco 

obtíţného vydrţet.“ Tyto aktivity bylo povaţované za samozřejmé. Za nevyhovující aktivitu 

bylo povaţováno například: „Dokáţu si s rodiči povídat o našem vzájemném vztahu.“ – 4. 

stupeň. Bylo tomu tak proto, ţe ne kaţdé dítě má vyhovující vztah se svými rodiči.  

Můj domov  

 V této oblasti neprošla dál aktivita: „Zastanu se spoluţáka, kterého ostatní ve třídě 

šikanují. Kdyţ se šikana opakuje, dám o věci vědět třídní učitelce.“ – 2. stupeň. Tato aktivita 

je pro daný věk povaţována za nereálnou. Podle hodnotících můţe být problémem samo 

„zastání se spoluţáka“, a proto by zde uvítaly lepší formulaci.  

Svět okolo nás 

 I zde bylo mnoho bodů vypuštěno. Aktivita - „Navrhnu a s pomocí svých přátel 

provedu drobnou akci na pomoc blízkému okolí, např.: vyčištění koryta potoka, oprava 

kapličky, systém na třídění odpadu, ...“ – 2. stupeň – je povaţována za náročnou a 

nepříslušející tomuto věku. Dále byly vypuštěny veškeré aktivity týkající se handicapovaných 

osob, kdy z formulací aktivit vyplývalo, ţe handicapovaní jsou skupinou, o které se musíme 

starat. Tyto aktivity pak podle hodnotících vyznívaly „xenofobně“.  

Příroda kolem nás 

 Všechny aktivity této oblasti aţ na jednu výjimku přešly do nové stezka. Došlo zde 

pouze k minimálním formulačním úpravám.     

5.5.3 Skautská stezka z roku 2008 

Nová skautská stezka je součástí Nového programu. Narozdíl od předešlé stezky se 

skládá ze čtyř stupňů a jednotlivé stupně jsou oddělené, včetně Nováčka.  Součástí kaţdého 

sešitu je i skautský slib, zákon skautů a zákon skautek. Na rozdíl od předchozích stezek z let 

1994 a 1997 tu chybí skautská hymna a heslo skautů a skautek. 

Kaţdá oblast stezky se skládá z několika bodů, které mají v různých věkových 

kategoriích návazný obsah. A kaţdý bod obsahuje několik povinných a nepovinných aktivit. 

Při tvorbě aktivit se nesmělo vynechat nic podstatného a zároveň bylo nutné vytvořit reálný 

systém, v rámci kterého by se dal stihnout za 1 rok jeden stupeň stezky. Podle tvůrců je 
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slabým místem celého systému jeho hlavní poţadavek, a to, ţe musí pokrývat celý ţivot 

dítěte. Celý systém více zatěţuje vedoucí neţ děti, protoţe on musí vymyslet  příslušný 

program a vést ho v patrnosti (Jiří Zajíc – Edy, rozhovor ze dne 26. 4. 2010). 

Názvy jednotlivých oblastí prošly mírnou proměnou a od experimentální stezky se liší:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V této finální verzi se také nachází povinné a volitelné aktivity, kdy se povinné musí 

splnit a z volitelných aktivit si dítě vybírá pouze jednu.  

Oblasti z předchozí stezek z let 1994 a 1997 jsou v nové stezce do určité míry 

obsaţené v rámci jednotlivých bodů (např.: Sebevýchova a sluţba = Praktický ţivot), kdy 

aktivity z Nováčkovské zkoušky a I. stupně stezek z roku 1994 a 1997 přešly do I. stupně 

stezky z roku 2008. Nebo celá oblast stezek 1994 a 1997 pokrývá celou oblast nové stezky  

2008, kdy u této oblasti nové stezky došlo navíc k rozšíření.  

Co umím a znám 

 Praktický ţivot 

 Fyzická zdatnost 

 Buď připraven 

 Hledání řešení 

 Vyjadřování 

 Zručnost 

 Můj oddíl 

Můj domov 

 Moje rodina 

 Moje parta 

 Druţina jako tým 

Svět kolem nás 

 Já a demokracie 

 Já a občan 

 Propojený svět 

 Různost světa 

 Příběhy našeho světa 

 

 

 

 

Kdo jsem 

 Já a můj ţivot 

 Moje svědomí 

 Osobní rozvoj 

Můj kamarád 

 Vztahy mezi lidmi 

 Moje vztahy 

 Komunikace mezi lidmi 

 Pomoc druhým 

Příroda kolem nás 

 Pobyt v přírodě 

 Vnímání přírody 

 Poznávání přírody 

 Hodnota přírody 

 Šetrné chování 
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Příklad 

(stezka 1994 – stezka 2008) 

Idea = Moje svědomí  

Sebevýchova a sluţba = Praktický ţivot 

Občanství, Kultura = Svět okolo nás 

Skautská dovednost, Skautské znalosti = Co umím a znám 

Příroda a ekologie = Příroda kolem nás 

Zdraví = Praktický ţivot (Buď připraven) 

Sport = Fyzická zdatnost 

 

Charakteristika jednotlivých oblastí nové stezky 

 

Co umím a znám 

 Praktický ţivot – obsahuje aktivity, které testují schopnosti postarat se o sebe, správně 

se chovat podle situace a zájem o budoucnost 

 Fyzická zdatnost – aktivity zde obsaţené podporují fyzickou kondici, trénink, 

vytrvalost a zdravý ţivotní styl 

 Buď připraven – týká se jednání v krizových situacích a orientace v terénu 

 Hledání řešení – testuje schopnost vyhledat správné informace, určit důleţité 

informace a umět správně řešit problémy 

 Vyjadřování – nabízí aktivity, které ověřují schopnost správně se vyjadřovat a zvládat 

kvalitní prezentaci 

 Zručnost – je bod s tradičními úkoly, které rozvíjejí manuální zručnost, tvořivost, práci 

s různými nástroji 

 Můj oddíl – poskytuje prostor pro specifické oddílové aktivity  

Kdo jsem 

 Já a můj ţivot – shrnuje aktivity zaměřené na rozvoj předpokladů duchovního ţivota, 

na vytváření správného postoje k sobě samému, na hledání zdrojů pro vnitřní radost a 

pokoj, na schopnost nacházet smysl dění i věcí a vnímat krásu ve všech podobách 

 Moje svědomí – uvádí do ţivota podle skautského slibu a zákona, rozvíjí charakter, a 

tak směřuje k ţivotu jako skutečné sluţbě Pravdě 

 Osobní rozvoj – obsahuje aktivity, kterými se ověřuje zejména intelektuální a volní 

rozvoj, schopnost přípravy na vlastní poslání a celoţivotního vzdělávání 



 47 

Můj kamarád 

 Lidé a vztahy – zahrnuje vytváření postojů pro správné přijímání druhých lidí a pro 

vytváření kvalitních vztahů, také podporuje důvěru a chápání řádu mezi lidmi 

 Moje vztahy – svými aktivitami testuje schopnost uvádět postoje a poznání, které 

obsahuje předchozí bod, do konkrétních vztahů – především s kamarády, posléze 

s příslušníky opačného pohlaví 

 Komunikace mezi lidmi – tento bod se týká vztahových předpokladů úspěšné 

komunikace – především respektu k ostatním, schopnosti naslouchat a vnímat vnitřní 

svět druhých 

 Pomoc druhým – obsahuje činnosti, které vedou k poznání potřeb bliţních, umění 

pomoci a pochopení smyslu charity 

Můj domov 

 Moje rodina – zahrnuje aktivity týkající se důleţitosti rodiny a domova, rodinných i 

příbuzenských vztahů a pomoci, která je na nich zaloţená 

 Naše parta – obsahuje aktivity, které rozvíjejí kamarádství, činnost ve skupinách (ve 

skautské druţině), plánování činnosti a zodpovědnost za partu 

 Druţina jako tým – jedná se o aktivity, které se zaměřují na důleţitost spolupráce 

vedoucí ke společnému výsledku, schopnost domlouvání (kompromisy) i zhodnocení 

výsledků společné činnosti 

Svět okolo nás  

 Já a demokracie – vede k postojům, které jsou pro demokracii nezbytné: důvěře v lidi, 

odpovědnosti za rozhodnutí, schopnosti domluvy a respektu k dodrţování pravidel 

 Já občan – ukazuje, jak se postoje z předchozího bodu promítají do konkrétního ţivota 

formou dobrovolného zapojení se do dění; k tomu je potřebné znát moţnosti občanů 

ovlivňovat věci veřejné a jak jich dobře vyuţít 

 Propojený svět – tento bod vede k porozumění souvislostem mezi různými obory 

lidské činnosti a mezi společností a přírodou 

 Různost světa – svět je nejen propojený, ale i plný různých národů a společenských 

skupin a s nimi i rozmanitých názorů, zvyků, kultur a náboţenství; tato různost světa 

můţe být obohacením a výzvou k respektu, toleranci a zájmu o nové lidi a jiné kultury 

 Příběhy našeho světa – učí dívat se na svět ne jako na suchá fakta, ale jako na ţivé 

příběhy; kdo to dokáţe, můţe se poučit z příběhů minulosti i současnosti, vţít se do 

pohledu jiného člověka i získat vědomí sounáleţitosti 
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Příroda kolem nás 

 Pobyt v přírodě – tradiční skautský bod pochopitelně nemůţe chybět, vţdyť vede 

nejen ke schopnosti postarat se sám o sebe, ale je také prvním krokem ke vztahu 

k přírodě 

 Vnímání přírody – musíme se naučit číst, abychom porozuměli textu, stejně tak je 

nutné naučit se vnímat přírodu kolem sebe, abychom ji mohli rozumět, zvlášť v dnešní 

době, kdy jsou děti spíš neţ na logiku a tempo přírody zvyklé na logiku a tempo 

počítačů 

 Poznávání přírody – obsahuje faktickou znalost přírody, zejména poznávání vztahů 

v přírodě; to je důleţité nejen proto, abychom z neznalosti přírodě neuškodili, ale také 

abychom dokázali dobře vyuţít, co nám příroda nabízí 

 Hodnota přírody – tento bod směřuje k zamyšlení, co všechno pro nás příroda 

znamená, čím je pro nás důleţitá a proč ji máme rádi 

 Šetrné chování – se zaměřuje na kaţdodenní ţivot a ukazuje, jak brát v úvahu dopady 

našeho jednání na přírodu a jek se chovat k přírodě ohleduplně (Ţárská, Ermlová, 

Kupka; 2008). 

 

 Z charakteristiky jednotlivých bodů oblastí vyplývá, ţe nová stezka byla výrazně 

rozšířená a kromě vlastních znalostí a dovedností rozvíjí nejen kladné vztahy ke svému okolí, 

ale také k celé společnosti. Ani neopomíjí kladný vztah k přírodě, která je se skautingem úzce 

spojená a kterou je důleţité v dnešní době chránit. I osvojení určitých postojů je reakcí na 

nově vznikající demokratický systém po roce 1989.   

 V nové stezce není pouhá znalost rostlin a ţivočichů, ale učí tomu, co pro nás příroda 

znamená, ţe je důleţité ji chránit a umět se v ní chovat. Stezka také rozvíjí schopnost 

komunikace, učí pomáhat druhým a vytvářet nové vztahy. Naplňuje základní principy 

skautingu a učí zachovávat chladnou hlavu v krizových situacích. Tento nástroj rozvíjí i 

manuální zručnost a tvořivost a neopomíjí ani fyzickou zdatnost.   

 

Můj oddíl 

 Jedná se o specifický bod, jehoţ obsah souvisí na samotným oddílem a jeho 

zaměřením. U ostatních bodů jsou aktivity dané. Oddíl si sem můţe doplnit své libovolné 

aktivity, které je potřeba v rámci oddílu splnit. Díky tomu rozvíjí stezka i dovednosti typické 

pro tento oddíl. Zároveň má oddíl moţnost si sem doplnit aktivity, které mu ve stezce chybí 

(Ţárská, Ermlová, Kupka; 2008). 
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 Toto volné doplnění oddílových aktivit existovalo i u předchozích stezek z roku 1994 

a 1997.  

 

Výzvy 

 

 Na konci kaţdého stupně stezky jsou dvě výzvy, které si můţe splnit pouze ten, kdo 

dojde na konec cesty tohoto stupně. Jedná se o privilegovanou moţnost splnit si atraktivní 

zkoušku, o kterou se děti mohou pokusit, jen kdyţ před tím uţ něco dokázaly, tj. splnily jeden 

stupeň stezky. Kaţdý stupeň má jiné výzvy a na jejich plnění je jen omezený počet pokusů. 

Po splnění výzvy má dítě právo získat nášivku (viz příloha I, obr. č. 13). I výzvy si můţe 

oddíl upravit nebo vytvořit si své vlastní (Ţárská, Ermlová, Kupka; 2008).  

 Nejznámější výzvou ve skautingu jsou Tři orlí pera. Tato se skládá ze tří úkoly: 1. celý 

den mlčet; 2. celý den nejíst a 3. celý den strávit o samotě, kdy chlapce/dívku nesmí nikdo 

vidět. Kaţdá část trvá 24 hodin a na kaţdou část jsou tři pokusy. Tato výzva existovala jiţ 

v době stezek z roku 1994 a 1997. Součástí těchto stezek Tři orlí pera nebyla, plnila se aţ od 

určitého věku a nezávisle na stezce. Nyní je tato zkouška součástí stezky, plní se aţ po 

dokončení stupně. Stejně jako dosud není povinná, ale záleţí na rozhodnutí dítěte, zda si jí 

splní nebo ne.  

 Také výzvy patří do motivačních prvků nové skautské stezky. „Věděli jsme od 

začátku, že tam budeme výzvy chtít, ale nijak zvlášť jsme je netestovali. Vymysleli jsme to až 

po experimentální stezce, zkonzultovali jsme to a pak vydali. Zrovna ty Výzvy je něco, co 

hodně funguje v motivaci dětí. Je to drobnost, která se nemusela vyvíjet, ale je tu ta motivace 

mít možnost to udělat.“  (Ondřej Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010). Zde se objevuje 

obdobný princip motivace jako u předchozích stezek z roku 1994 a 1997. Dítě se porovnává 

se svými kamarády a je pro něj „výzvou“ mít tyto úkoly také splněné.   

5.5.4 Shrnutí 

I z hlediska obsahu došlo také k výrazné proměně stezky. Hlavním cílem stezky z roku 

1994, ale i stezky z roku 1997, bylo poskytnout dítěti širší vzdělání neţ které získalo ve škole. 

Tomu odpovídalo i mnoţství znalostních a dovednostních aktivit, které uţ ale opomíjely 

rozvoj dítěte v ostatních oblastech ţivota, jako jsou například vztahy ke svému okolí a 

k přírodě. Tato stezka uţ ale reagovala na rychlý rozvoj komputerizace ve společnosti, 

protoţe ve svých výběrových aktivit zahrnovala i práci s počítačem.  
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V roce 2008 vznikla nová skautská stezka, které přecházel dlouhý proces  vývoje, 

v rámci kterého byla vydána i experimentální skautská stezka, která testovala jednotlivé 

aktivity v praxi. Nová stezka vychází z poţadavku poskytnout dítěti všestranný rozvoj, čemuţ 

odpovídá i široká škála nových aktivit. Mezi experimentální a finální verzí stezky je také 

znatelný výrazný rozdíl, a to jak v názvech jednotlivých oblastí, tak i ve značné obměně 

aktivit, coţ souviselo převáţně s časovou náročností nebo nevhodností těch původních.  

5.6 Způsob plnění aktivit  

 V tomto ohledu se stezky výrazně proměnily, i kdyţ samotné aktivity se tolik neliší. 

Liší se pouze způsob jejich plnění. 

5.6.1 Skautská stezka 1994 a 1997 

 Aktivity v rámci této stezky se plnily tak, ţe dítě se je naučilo a vůdce ho vyzkoušel, 

zda aktivitu ovládá nebo. Pokud ano, zaznamenal do stezky dítěte splnění této aktivity. „Je 

tam ,,x“ úkolů, které se musí splnit a pokud je splníš, vedoucí tě vyzkouší a zjistí jestli to 

doopravdy umíš. Poté splnění podepíše nebo nepodepíše. Může to působit jako školský 

princip, tj. něco se naučím, někdo mě vyzkouší a buď to udělám nebo neudělám.“ (Ondřej 

Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010).  

 V této stezce z roku 1994 a 1997 hodnotil dítě skautský vůdce, který si ověřil, ţe dítě 

danou aktivitu umí a zná a poté mu ji potvrdil. 

5.6.2 Exp. skautská stezka a stezka z roku 2008 

Naopak tyto stezky nekladou důraz pouze na znalosti, ale na  to, co se mají děti naučit. 

„Mají mít vztah k přírodě, mají se naučit ji poznávat a vnímat její hodnotu. A k tomu je 

spoustu úkolů, které k tomu vedou.“ (Ondřej Kupka – Dick, rozhovor ze dne 22. 3. 2010). 

Jde tedy více do hloubky s snaţí se dítěti ukázat, jaké by mělo být a jak by se mělo 

chovat. Mělo by  si tedy hlavně osvojit, co bude ovlivňovat jeho motivaci a jeho schopnost ţít 

mezi lidmi. Pro stezku je důleţité ukázat dítěti správný směr cesty v dnešní společnosti, aby 

se „neztratilo“ a dokázalo se o sebe postarat. Předtím, ve stezce z roku 1994 a 1997, jsou 

obsáhlé pouze znalosti, které kdyţ se dítě naučí, stane se „dobrým“ skautem. A díky tomuto 

pouhému procvičování znalostní se postupně vytratily základní principy skautingu. 

Moţnost výběru aktivit zůstala. V nové stezce jsou zvýrazněné ty povinné, které jsou 

základní pro formování osobnosti dítěte. Výběrové aktivity uţ pouze doplňují rozvoj a dávají 
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dítěti moţnost se rozhodnout, jakým směrem půjde a v čem se ještě zdokonalí. U předchozích 

stezek z roku 1994 a 1997 souvisí moţnost výběru aktivit pouze s tím, aby mohla být stezka 

společná pro chlapce i dívky a aby si kaţdé pohlaví mohlo zvolit sobě příslušnou aktivitu. 

Zásadní posun je v tom, ţe aktivity u nové stezky vychází z kompetencí, aby obsáhly 

všestranný rozvoj dítěte. U předchozích stezek aktivity naplňovaly pouze část osobního 

rozvoje dítěte. Zbylý rozvoj závisel na další činnosti oddílu.  Jednotlivé aktivity nové stezky 

byly vybírány podle toho, aby se skrze ně umoţnilo otestovat, jestli se daná kompetence 

osvojila a aby zaujaly děti. Protoţe kdyby je nezaujaly, tak by děti neměly zájem o jejich 

plnění. (Jiří Zajíc – Edy, rozhovor ze dne 26. 4. 2010 ) 

V hodnocení aktivit došlo také k proměně, kdy u nové stezky můţe hodnotit aktivity 

rádce, vedoucí, kamarád, rodina nebo odborník v dané oblasti. Posun je také v tom, ţe si dítě 

u všech aktivit musí samo rozhodnout, zda aktivitu splnilo. To předtím neexistovalo, vše 

záviselo pouze na vůdci oddílu.  Nakonec si splněnou aktivitu nechá potvrdit od toho, komu 

přísluší její hodnocení. Významný rozdíl je tedy v tom, ţe do hodnocení aktivit je zapojené 

širší okolí dítěte, uţ se to neomezuje pouze na vedoucího oddílu. 

5.6.3 Shrnutí   

Proměna se dotkla i osob, které mají oprávnění hodnotit splněnou aktivitu dítěte. Ve 

stezkách z roku 1994 a 1997 tato pravomoc náleţela pouze vůdci oddílu. Pouze ten mohl 

dítěti potvrdit, ţe danou znalost nebo dovednost splnilo. Naopak nová stezka do hodnocení 

zapojuje i blízké okolí dítěte, coţ je dáno především velkým mnoţstvím aktivit, které nelze 

plnit pouze v rámci času stráveného ve skautingu. Předešlá stezka s tímto počítala. Určité 

aktivit mohou také ohodnotit pouze určití lidé. Významným posunem u nové stezky je také 

zapojení dítěte do hodnocení, kdy si u kaţdé aktivity musí nejprve poznamenat její splnění a 

aţ poté můţe poţádat toho, komu hodnocení přísluší.  
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6. Závěr 

Cílem skautingu je stále vychovávat mladé lidi a vést je k tomu, aby dobře slouţili své 

společnosti a činili ji tak lepší. K tomu je vhodným nástrojem nová stezka, která mladé lidi 

učí, co mají konat a jak se mají chovat, aby naplňovali základní principy skautingu. Také jim 

nabízí širokou škálu aktivit, které jsou výběrem z mnoţiny moţností, jakým způsobem 

pomáhat společnosti a světu kolem sebe.    

 Proměna skautské stezky po roce 1989 souvisela nejen s proměnou společnosti, zájmů 

mládeţe, ale také se samotným skautingem a jeho základními principy. Při rychlém rozvoji 

informatizace společnosti je důleţité, aby v ní nové generace mladých lidí uměly ţít a 

orientovat se. Proto bylo nutné doplnit stezku i o takové aspekty, aby se děti naučily třídit a 

zpracovávat velké mnoţství informací, které je zahrnují ze všech stran.  

 K zásadní proměně ale došlo v oblasti kompetencí, díky kterým stezka obsáhla 

všestranný rozvoj dítěte. U předchozích stezek z roku 1994 a 1997 tomu tak nebylo. Zde se 

jednalo pouze o soubor znalostních aktivit, jejichţ osvojení bylo po dítěti vyţadováno. Tvorba 

kompetencí je reakcí na nové pedagogické postupy, které k nám přišly díky otevření naší 

země evropské společnosti a trhu, s čímţ souvisela i svoboda cestování. A proto s návštěvou 

cizí země počítá i nová stezka a zahrnuje ji do svých aktivit. To v předešlé stezce kvůli 

omezenému pohybu za hranice naší země před rokem 1989 neexistovalo.  

 Další na první pohled znatelnou proměnou bylo rozšíření stupňů ze dvou na čtyři, kdy 

kaţdý stupeň je obsaţený v rámci jednoho sešitu. Zároveň došlo k oddělení Nováčkovské 

zkoušky, která nijak nesouvisí se symbolickým rámcem jednotlivých stupňů stezek. Tento 

větší rozsah nové stezky je spojený především s potřebou všestranného rozvoje a velkým 

mnoţstvím aktivit, které s tím souvisí.  

 Velký důraz byl také kladený na motivační nástroje, které reagují na zájmy současné 

mládeţe a jejich volnočasové aktivity. Konkrétně se jedná se o karetní hru Sacculus, jejíţ 

tvůrci tak reagovali na oblíbenost a rozšíření těchto karetních her mezi současnými dětmi. 

Dalším rozšířeným a oblíbeným prvkem současných dětí je fantazijní svět, který oslovuje 

svou tajuplností a nabízí únik do světa plného dobrodruţství.  

 Novinkou je také modifikovatelnost stezky, která oddílům umoţňuje přizpůsobit si 

stezku svým vlastním potřebám a svému zaměření.  Předešlá stezka byla omezená na jeden 

sešit, společný všem oddílům, chlapcům i dívkám. Naopak nová stezka také nabízí volbu 
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libovolné postavy, ke které mají nejblíţe. Díky tomu se dítě lépe vţije do nabízeného 

dobrodruţného světa, a to mu přináší větší motivaci při plnění aktivit a posunu v osobním 

růstu.    

 Nová stezka nezapomíná ani na nové moderními prostředky, které se za posledních 10 

let těší u dětí velké oblibě. Jedná se o je televizi, internet, počítače a GPS, se kterými stezka 

také pracuje. Počítač se uţ objevil i ve staré stezce, ale pouze mezi volitelnými aktivitami, 

protoţe po roce 1989 nebyl všem dětem dostupný jako je tomu dnes. Protoţe v posledních 

letech děti tráví stále více času u televize, počítače a internetu, nová stezka na to také reaguje 

a učí děti odolávat těmto svádivým vlivům. Tyto prostředky se stávají dostupnějšími díky 

stoupající ţivotní úrovni a otevřenosti naší země zahraničnímu trhu. Zahrnutí GPS do stezky 

konkuruje mapě a kompasu, které slouţily k orientací v přírodě ve stezce předešlé. To se 

samozřejmě ze skautingu nevytrácí, ale je pravděpodobné, ţe k tomu moţná v budoucnu 

dojde.   

 V souvislosti s rozvojem konzumní společnosti dochází k oslabování významu rodiny 

a sociálních hodnot. Děti tak ztrácí citovou jistotu a neumí si vytvářet kladné vztahy ke svému 

okolí. V tomto případě jim je k dispozici skautský oddíl, který jim nabízí oporu a přátelství 

s vrstevníky, které je zaloţené na rovnocenném vztahu. Na oslabování významu mezilidských 

vztahů reaguje i nová stezka, která děti učí kladným vztahům ke svému okolí  a zároveň 

rozvíjí kladný postoj ke společnosti jako celku.  

 V současné konzumní společnosti je nová stezka pro děti oporou, protoţe díky tomuto 

novému způsobu ţivota ztrácí smysl pro hodnoty materiálních statků, a to díky snadné 

dostupnosti všech hraček a různého vybavení. A tak nová stezka dětem tento smysl pro 

hodnoty vrací například aktivitou, která obsahuje moţnost si částečně vydělat na materiální 

statek, po kterém touţí.  

 Z výzkumu vyplývá, ţe tím, jak se proměnila společnost, proměnily se i zájmy 

mládeţe. A na to reagovaly i tvůrci nové skautské stezky v rámci Nového výchovného 

programu.  
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Příloha 

I. Obrázková příloha 

1. Skautská stezka z roku 1994  2. Skautská stezka z roku 1997 

  

3. Experimentální stezka 
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4. Stezka z roku 2008 

a) „Fantasy“ 

    

b) „Nefantasy“ 

    

5. Mapa cesty ve stezce 
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6. Nášivka stupňů 

 

7. Postavy 

    

8. Pomocníci 

    

9. Postupové samolepky 
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10. Samolepky k Nováčkovi 

   

11. Karetní hra Sacculus 

 

 

12. Nováček  
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13. Nášivky Výzvy  

    

                    24 hodin na stromech  Tři orlí pera  Noční bdění 
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II. Přepisy rozhovorů 

 

Ing. Karel „Charlie“ Švehla  

věk 75 let  

 

27. 4. 2010  

doma, Liberec 

 

KŠ: Začal vyprávět o stezkách od roku 1968. Zásadní rozdíl mezi předválečným a 

poválečnýma stezkami v pojetí je, ţe poválečná byla třístupňová uţ s programem roverským. 

A uţ musím říct, ţe ten program zásadně rozlišoval nejen vlčata a světlušky, ale i skauty a 

skautky. To je další problém, který před námi v roce 1990 vyvstal, to bylo šílený (smích). 

V roce 68-9 jsme to jen tak malinko oprášili, vyhodili jsme uţ ten třetí stupeň, takţe tak 

stezka se prakticky stala dvoustupňovou. A ţádný velký změny proti tomu minulému nebyly, 

akorát oddělení třetího stupně. Pak přišly 70., 80. léta a o tom by se daly psát romány, protoţe 

spousta skautských oddílů jela dál pod všema moţnými firmami a samozřejmě většina z nich 

měly dvoustupňovou stezku, ale někteří vymýšleli i mnohem sloţitější věci, třeba tady mám 

stezku v pojetí Miloše Zapletala, coţ je človíček taky známý (smích) a to uţ je dost velká 

makačka (barevně rozlišená stezka). Součástí je i třetí stupeň, roverský program, udělal to 

vcelku.  

 

Já: Z jakého roku to je?  

 

KŠ: hm, tak 70, dva, tři, čtyři, pět. 

 

 Tady třebas je stezka z roku 72, to je kopie kromě některých vynechaných slov o 

Junáku, kopie té stezky z 68.  

 

 Celý fór skončil s obnovením Junáka v 90., tam začalo několik zásadní válek. Ta 

první byla děvčata x kluci (smích). Protoţe holky to měly úplně jinak a tam ta holčičina, 

takový ručprčky, jak já říkám, tam převaţovaly. A naopak. Jim zase vadily ty naše tvrďárny 

nebo saďárny. No a to byla fantastická věc. Nejdřív se opravilo to z roku 1968 a začaly jsme 

na tom strašně makat, a přišel poţadavek z Náčelnictva chlapeckého kmene, ţe by to mohlo 

být společný – skauti a skautky, ţe by to nemělo být rozdělený. A já jsem byl Zpravodaj, 

který to měl na starosti, tak jsem navázal styk s náčelnictvem dívčího kmene (smích) a 

dohodli jsme se, ţe by to asi bylo rozumný. Protoţe mezitím se to postavení ţenský změnilo 

podstatně, ţe jo, z těch domácností, pracovaly stejně jako chlapi, atd. Jenomţe Náčelnictvo 

dívčího kmene představovaly právě ty ţenský, který ještě na těch ručprčkách byly vzdělaný... 

Pachatelem tohoto systému jsou tři chlapi – obou dvou si váţím – je to Vašek Břicháčků a 

Ren, to je Janík, ten uţ je taky po smrti, asi pět let. Ten třetí to jsem já (smích). Toto jsme 

vymysleli, tuhletu věc, a ona vyšla poprvé v roce 92, 93. A pak trvalo nejmíň půl roku 

šílených bojů, a představ si, to bylo neuvěřitelný, shodou okolností se Náčelnictvo 

chlapeckého kmene i dívčího kmene scházelo na Gorkáči, teď se tomu říká jinak, no tam na 

ústředí, ve stejný den. A my jsme ty důleţitý věci projednali dopoledne a odpoledne uţ  

zasedali jednotlivý sekce a já jsem celý odpoledne chodil k těm holkám, já sám chudák 

(smích) a tam do mě šili (smích). Výsledkem toho je, ţe s malinkými doplňky se toto objevilo 

jako varianta první z těch společných stezek. Je tam několik novinek.  
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 Nemá to třetí stupeň. A hlavně je tu výběrovost. Tamto všechno bylo direktivně bod 

po bodu, je pravda, vůdce měl i tenkrát v roce raz, dva, tři právo, kdyţ někdo byl nějakým 

způsobem zatíţený, tak nebo onak, mu jeden bod prominout nebo uznat a naopak. Tady uţ ten 

výběr byl (po roce 1989), coţ taky umoţnilo ten vstup holek, jinak by mi to 

neschválily.Takhle vzniklo toto, a potom se to objevilo v tom novějším pojetí (1997). To 

vyšlo o hodně opoţděně, protoţe zase se nevědělo, jestli to bude v pořádku nebo nebude 

v pořádku. Teprve poslední sněm v roce 1994 to schválil, takţe to vyšlo v roce 1997, jestli se 

nemýlím.  Obě jsou totéţ, ta druhá je jenom v lepším provedení a komunikuje potom s tou 

příručkou, kterou jsem zařídil – Skautskou stezkou.  

 No a teď. Ten problém kluci x holky, snad jsem ti to vysvětlil. Ještě je tu druhý 

problém, který je strašně poučný a zajímavý. To je problém starší. To je ten třetí stupeň. Ještě 

se vrátím, mám tam ještě platný stezky před těma deseti lety, třeba rakouský, holandský nebo 

americký. V podstatě jsme byly pořád na úrovni, stejně jako oni. A dokonce řekl bych, ţe i 

graficky jsme byli podstatně lépe neţ oni.  

 

Já: To co jsme zameškali za 20 let, tak jsme to dohnali.  

 

KŠ: Oni se naučili šetřit mezi tím (smích).  

 

 Mezitím došlo k tomu, to jsou ty léta 60 – 90, ţe spousta skautských oddílů jelo dál, 

ne pod oficiálním názvem Junka, ale pod vším moţným. Zejména tedy ČSTV, turistické 

oddíly mládeţe Tomy, Tomíci. Jedou do dneška Tomíci, dokonce i moje vnučky jsou u 

Tomíků. Protoţe v Praze nenašli tak dobrý skautský oddíl (smích), tak je dcera šoupla 

k Tomíkům, protoţe o tom něco ví.  

 

 A teď bylo potřeba vymyslet, i ten program pro ty rovery, protoţe ten vlastně 

skončil. To jsou neuvěřitelný věci, co vznikly, uţ jsou tu pěkný horory, co se chce od těch 

starých (viz stezka pro rovery). A jeden z mých dobrých kamarádů mě navedl, on to udělal 

pro svůj oddíl a já jsem to odkoukal, takţe jsme vymysleli takovouhle věc, se na to podívej.... 

Ty body ... Třebas podojit kozu nebo tak (smích). Takovýhle věcí pro ty rovery jsou u nás 

v republice ne desítky, ale stovky a fungují. Toto funguje v Liberci ještě do dneška, akorát 

jsme tam řešili změnu třeba, ţe si o prázdninách vydělá, tam je několik set korun, tak jsme 

tam dali, ţe si o prázdninách vydělá několik tisíc (smích) a takovýhle úpravy. Kdyţ má z těch 

bodů čtvrtinu, tak má první stupeň roverský, kdyţ udělá polovičku, tak má druhý stupeň 

roverský, kdyţ udělá ¾, tak má třetí stupeň roverský, coţ se zatím povedlo pouze dvěma 

lidem, já jsem skončil na tom druhým samozřejmě (smích). Takovýhle věcí jsou stovky a do 

dneška jedou, ty roverský programy jsou strašně zajímavý a náročnější na ně. Toto je tak 

průnik historií, a teď se ptej (smích).  

 

Já: Vrátila bych se k roku 1989 a k těm odlišnostem, v čem je ta stezka nová, od roku 1968.  

 

KŠ: Je to v tom, ţe je společná pro kluky a holky. A navíc, ţe má uţ tu moţnost výběru z těch 

povinností... Kaţdý ten človíček si můţe najít uţ nějakým způsobem tu další orientaci aniţ by 

byl znásilňován poţadavky, který se mu nelíbí. To jsou ty dva strašně důleţitý body. Za prvé 

je to ta volba, to předtím nebylo a za druhé, ţe je to pro kluky i pro holky. To byla velká 

revoluce. A od té doby uţ to tak jede. Teď ta nová parta to udělala fantastickým způsobem, 

mě se to strašně líbí... Tenkrát jsme ale nezvládli v 94, jsme chtěli to ještě rozdrobit první a 

druhý stupeň na čtyři. Teď nesmírně fandím tomu, co teď funguje.  
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Já: A ty aktivity ve stezce se přejaly z roku 1968? 

 

KŠ: Ty zásadní všecky. Třeba se to trochu přeformulovalo. Ono to je o něčem jiným, ono to 

je o formulaci. Všechno tam jinak zůstalo, co šlo. Já si dokonce troufnu říct, ţe s výjimkou 

toho třetího stupně, je tam úplně všechno a má to velikou výhodu, ţe je to moderně 

formulovaný i podaný pěkně graficky. A o tom to je.  

Já: A v tom roce 1989 vypadala obnova skautingu jak? V čem byl skauting jiný neţ předtím?  

 

KŠ: Já bych si troufl říct, ţe nebyl skauting jiný, byl pořád stejný. To byl ten celý fór, ţe kdyţ 

jsme oficiálně v 70. roce končili. Tak dokonce v oficiální papírech bylo, ne ţe se Junák 

likviduje, ale ţe Junák přerušuje svoji činnost. A troufnu si říct, ţe takových 60 % skautských 

oddílů se nerozpadlo a pomalinku, potichoučku přešla pod všechny moţný TJ a jiný 

organizace, hasiče a tak (smích). A jelo to dál.  

 

 Nemáš ponětí, v jakém šoku byli Holanďani a Rakušáci, to je taky taková zajímavá 

věc. Kdyţ v 90. roce ústředí ţenevský zjistilo, ţe jsme se osvobodili, tak rozdělilo působnost 

svých členů evropských, něco na Československo, něco na Maďarsko, a na nás připadli teda 

Holanďani a Rakušáci. Rakušáci si vzali ten spodek, tam to měli blíţ, Holanďani si vzali ten 

vršek, protoţe se jim víc líbili ty hory, protoţe oni jsou tam spíš placatí (smích). A byli 

v šoku. Sice přijeli do země, kde baráky a všecko bylo v hrozným stavu i ţivotní úroveň byla 

tenkrát všelijaká, ještě v tom 90. roce. Ale mysleli si, ţe nás budou něco o skautingu učit, a 

dopadlo to úplně obráceně. Já jsem jezdil od 92. roku do Holandska, do Anglie a učil jsem je 

to co my děláme a jak (smích). Takţe díky těm dvaceti letům za Komunistů, nejen ta skautská 

praxe, ale i ta skautská ideologie, jestli se to tak dá říct, i kdyţ je to blbost, ideologie, myšlení 

nebo ... to se neztratilo. To nebyl ţádný problém. Problém byl akorát jediný v tom, ţe .... To 

je typicky vidět na mě. Já jsem jako skaut začal v roce 47, kdyţ mi bylo 12 let. Protoţe dřív 

jsem ke skautům nemohl, před tím Vlčata jsem nějak nestihl a tam to bylo odlišený, 12-15, 

15-17, coţ je dneska naprostá blbina. Takţe já jsem začal skautovat ve 47., v 48. jsem udělal 

přijímací zkoušku, zde ji mám potvrzenou (smích) a v 49. mi oddíl oficiálně zrušili. My jsme 

samozřejmě jeli aţ do 53., uţ jenom po druţinách.  

 

 A v 64. jeden „blázen“, jmenoval se Bobr, jmenoval se Zikán, bydlel na Vinohradech. 

Já taky (smích). Spáchal takový zločin, ţe se vylíhli Psohlavci. Kdyţ vezmeš skautský znak, 

tu lilii sundáš a zůstane ten pes. Takţe toho psa jako slibák, bez té lilie a v rámci svazu 

mládeţe vybudoval skautsky řízený čtyři střediska v Praze. Neuvěřitelná věc. Ze vším všudy, 

skautsky, aby to nikoho nerozčilovalo, nebyla tam ta lilie a zůstal tam jen ten pes. A byly to 

Psohlavci. A samozřejmě Jirásek, a tak dále hurá proti Němcům (smích). No takţe takhle to 

všechno vznikalo. U těch Psohlavců sem tenkrát neměl čas, tenkrát jsem měl strašně moc 

starostí s výrobou silikonů, ale pomáhal jsem, jak jsem mohla, hlavně teda o víkendech, 

nějaký ty školení a takový věci. A přišel rok 68, to byl taky záţitek vrcholný. Bobr, uţ je po 

smrti, my si většinou nepamatujeme jména, známe jenom přezdívky. Bobr říkal, ţe je potřeba 

udělat nějaký setkání, tak se zamluvila domovina v Holešovicích nebo v Bubnech spíš. 

V Bubnech. A byl to leden 68, a potkali se tam ,,starý skauti´´. A já jsem měl tenkrát důleţitý 

jednání s Francouzy, tak jsem byl pryč a podařilo se mi v Paříţi chytit Prahu (smích) a slyšel 

jsem, ţe teda se v Praze obnovilo hnutí Junáka (radost). To mě strašně mrzí do dneška, ţe 

jsem tam nebyl... A dneska je to naprosto nepochopitelný, moţná ţe i dneska by to byl šoking. 

Si představ, ţe teda je zakázaná organizace, zrušená, a ţe Ministerstvo vnitra, ono dneska taky 

funguje, a ţe ti přijde papír podepsaný několika stovkami lidí, ţe teda Junák obnovuje svoji 

činnost. Oznámení. Ne ţádost o obnovu. Oznámení (úsměv). Já být Ministerstvem vnitra, tak 

nás tenkrát nechám zastřelit (smích). Takţe takhle to bylo, tak se to všechno rozjelo... Tak 
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jsem celou tu dobu byl v Praze a tam mě teda zvolili do Náčelnictva, od té doby jsem byl 

v kolotoči prakticky celou dobu. Musím uznat, ţe jsme se velice zločinně scházeli i teda 

později, no, mám asi jeden ze světových rekordů, protoţe jsem byl členem Náčelnictva od 

roku 1968 do roku 1998, to je třicet let, coţ nikde ve světě není moţný (smích).  

 

Já: A jak to tedy vypadalo po roce 1989 to obnovování?  

 

KŠ: No já jsem ti vlastně neodpověděl. Ale k tomu spěji. Takţe takhle to bylo, teď to všechno 

jelo za těch Komunistů, většina těch oddílů fungovala, takţe nebyl problém v 89... Nevím, 

kdo byl přímo hlavním pachatelem. Ale vím, ţe jsem dostal hlášku, ţe v městský knihovně na 

starým městě vedle magistrátu bude sezení a abych tam tedy přijel. Dalo mi tam strašně práce 

se tam dostat, protoţe celý to Mariánský náměstí bylo úplně plný. A jenom díky tomu, ţe 

jsem řekl, ţe jsem člen Náčelnictva, tak mě okamţitě pustili. A jsme to rozjeli prakticky 

stejným způsobem jako v tom 68, taky oznámením (úsměv). Ale byly problémy. Problémy 

byly zaprvé v tom, ţe mě tenkrát bylo v 90. roce 55, jo (úsměv). A spousta mých kamarádů, 

kteří se mnou byly v tom Náčelnictvu v 68, tak ti uţ umřeli nebo jim bylo kolem sedmdesáti. 

Pak tam byly teda ti lidičkové, kteří byli mladičký v roce 68, těm bylo tak kolem 40, 50 a 

všichni jsme s sebou táhli svůj nárok. A to byl ten problém, takţe prakticky rok 90, 91 to byl 

boj mezi starci a mlaďochy. Já jsem byl mlaďoch, tenkrát (smích). A po tom 93, 94 to byl boj 

mezi klukama a holkama (smích), no a kdyţ se to začalo vyjasňovat, tak potom uţ to bylo 

jednoduchý. Ještě naposledy jsem kandidoval v 95 v Brně na sněmu... mě nutili, abych vzal 

Náčelníka, coţ se mi vůbec nechtělo. Chtěl jsem to taky uţ skončit. Jsem cítil, ţe tam byla 

potřeba, aby do toho šli ti mladí. Ještě mě teda ukecali, tak jsem do 98 jsem byl 

v Náčelnictvu, ale .... hlavně v Brně jsme definitivně předali hotový problém stezek a v Plzni 

98 jsme předali ten handbook Skautskou stezkou, to povaţuji za svoji práci. A byl to nervák, 

ale museli jsme zmizet, to uţ nebylo moţný...a ti mladí to dělají dobře.... 

 

Ptej se dál... 

 

Já: A jak se oslovovali děti v roce 1989? Čím se je snaţil skauting zaujmout? 

 

KŠ: Ne, to nejde oslovovat jinak neţ programem. To je všechno jenom v programu. A 

v podstatě ... Ne, ten vůdce, nesmí být vycpaný, nesmí to být pan vůdce, musí to být bráška a 

musí s nimi poctivě blbnout. A o tom to tedy je. A na to ještě není šablona ţádná, protoţe 

kaţdý má svoje nějaký kouzlo nebo můţe mít, jeden to můţe dělat přes kecy, druhý to bude 

dělat přes program, písničky, .... a ten oddíl nějakým způsobem funguje zatíţený buďto na to 

kecání, na ty písničky nebo na něco jiného. Ale je o té osobnosti toho vůdce, který musí najít 

něco, co těm dětem se líbí a těch moţností je moře.  

 

Já: Stejně tak stezka musela hledat moţnosti, aby děti zaujala.... 

 

KŠ: Ano, a to je ten hlavní důvod... To zase povaţuji za velikánský úspěch tenkrát... ţe jsme 

s Renem a Gigantem dali dohromady tu volitelnost, ţe to není všechno předepsaný bod po 

bodu, ale to důleţitý tam je, ale vyber si...jo...tím vlastně to dítě roste, uţ tím, ţe se 

rozhoduje...To je důleţitý. Takţe opravdu myslím, ţe zásadní tři body jsou: Za prvé. Ţe se 

nám tedy za tu dobu třiceti let podařilo rozseknout to předepsání od vlčat aţ po starý skauty a 

ţe kaţdý si dospívá svým vlastním způsobem. Ţe jsme tedy zrušili ten třetí stupeň a dali tomu 

třetímu stupni tu volnost a tak dále. Mám tady i stezky vlčat a světlušek, to je fantastický 

všechno... To je první věc, ţe jsme to věkově zjednodušili a navíc změnili třebas ty 

dospívající lidi. Protoţe dneska dospívají mnohem dřív. Tenkrát to bylo 16, 17, dneska to je 
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14, 15, 16, ţe. A druhá věc, ţe jsme tedy udělali tu volitelnost, před tím to bylo všechno na 

fest. Teď teda kdyţ v něčem nemůţeš, kdyţ se ti něco nelíbí, tak máš tam další moţnosti, 

kterýma uspěješ. A třetí, to je moje osobní vítězství nad zdravým rozumem, ţe jsem to sloučil 

s těma holkama (smích). Takţe to jsou tři zásadní změny, od roku 68 do teďka. A navíc tito 

kluci a holky tomu dali ještě novou formu a spousta dalších dobrých nápadů, moc se mi to 

líbí.  

 

Já: Koukám, ţe ve stezce jsou jednotlivý body, jako je občanství, kultura, atd. Proč zrovna 

tyhle body? Podle čeho se to vybíralo?   

 

KŠ: To je celkem logický, nezapomeň, ţe teda mluvíš o roku 60, to je ještě furt ta doba 

poválečná. No a jak bych to řekl. Nejen poválečná, ale pokomunistická....Takţe občanství, co 

to znamená? Abys byla fér vůči svému národu, abys nebyla z esesáků nebo estébáků, to uţ je 

jedno (smích). Jo? To je všechno cezený tou historií. Dneska to je úplná hloupost psát bod 

občanství, samozřejmě, dneska by to tam ale někde mělo být, ţe ví o tom, ţe Češi jsou Češi 

(smích)...... Díky tomu jsme přeţili (smích).... To je otázka atraktivnosti formulace, a tenkrát 

to bylo kaţdému jasný, co to je občanství.  

 

Já: Jaký je cíl té stezky?  

 

KŠ: No vidíš, to je totiţ to zásadní. Celý fór je v tom, jaký je cíl skautské výchovy. To 

znamená, tomu klukovy nebo té holce dát kromě toho normálního vzdělání, které dostává ve 

škole a v rodině, ještě takový nějaký vědomí sounáleţitosti s druhýma. A pár návyků dobrých, 

který v případě, kdyby bylo zemětřesení nebo nějaká jiná pohroma, aby dokázal třebas 

zabezpečit nejen sebe, ale zase ty svoje. Jo, takţe to je to... to se vracíme na začátek 

skautingu, proč to Baden-Powell vymyslel. No vymyslel to z velice jednoduchého důvodu. 

Zjistil, ţe... On byl voják, teda, původním povoláním, ţe jo...A slouţil nejdřív v té Indii a 

Jiţní Africe. A zjistil teda, ţe ti vojáci sice umí pochodovat, ale umí střílet, atd. Ale neumí 

takový ty zásadní věci jako třeba jak si rozdělat oheň, kdyţ jsou v nouzi a ošetřit se, kdyţ je 

něco trefí, atd. atd. atd. A taky je dneska strašně aktuální nekoukat se jen sám na sebe, ale 

kdyţ teda je ten kamarád v nějaký rejţi, tak mu pomůţu. To taky dřív nebylo a teď to taky uţ 

není, teď kaţdý kouká jen na sebe... Tak o tom to je (smích). On to vymyslel dobře, on to 

vymyslel velice dobře. Moţná, ţe to ti ještě musím říct....  Moţná, ţe to Baden-Powell 

nevymyslel všechno sám, jeden z mých dobrých kamarádů, neví jak se jmenuje, je to Sekula, 

tak ten tak nějak trošku měl historii rád a zjistil, ţe prakticky velikou část Baden-Powellových 

myšlenek ovlivnil .... on tvrdí, ţe nejmíň čtvrtinu základu filosofického Baden-Powell převzal 

od Komenského. A Lucov to tam přinesl, protoţe on spolupracoval s Baden-Powellem. Takţe 

skauting není vynález stoprocentně anglický, Sekula tvrdil, ţe minimálně 25, 30 % je český.  

 

Já: A čím konkrétně oslovovala stezka děti? Co bylo hlavním tématem stezky po roce 1989?  

 

KŠ: Samotná stezka jako taková neoslovovala vůbec. Ale její souvislosti ano. Ten papírek 

tady, to nikoho nevzrušovalo, myslím, ţe to nebylo tak důleţitý. Ale důleţitý bylo, aby on 

v rámci té soutěţe tam měl co nejvíce podpisů, aby dohnal ty starší, kteří to tam měli a kteří to 

umí. Čili ona neoslovovala, ona pouze dokumentovala růst toho človíčka. A do jisté míry 

vlastně ho nutila k tomu, aby on to měl taky dobře. Ta stezka prakticky byla ve formě... To je 

moţná handicap toho nového pojetí, protoţe ta jednoduchá, tenoučká byla něco jako 

legitimace. Tam to je jako příručka uţ. To mi moţná trošičku u toho myšlení dětského můţe 

vadit, ale nevím, uţ jsem naposledy vedl oddíl v roce 1988, byla by to blbost, kdybych to 

dělal ještě teď. (smích) 
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 Víš jaký to byl oddíl? Naprosto neuvěřitelný. V roce 1985 uţ jsem nevedl oddíl, vedl 

jsem středisko. I kdyţ skauti neexistovali, ale vidíš, ţe byli. Měli jsme kolem 200 dětí. A na 

jednom táboře mi vedoucí dívčího oddílu oznámila, ţe uţ nemůţu. A já nikoho neměl. Tak 

jsem vedl tři roky dívčí oddíl. Bylo to naprosto v pohodě, nebýt toho, ţe jsem v 88 dostal 

infarkt. Ale nebylo to kvůli těm holkách. (smích) Ale kvůli práci...  

 

Já: A příručka skautskou stezku doprovází stezku z roku 1997?  

 

KŠ: To je koncepce let 94 – 97. Nejdřív jsme udělali v roce 1997 a poté Skautskou stezkou. 

To byla taky šílená facha. Protoţe tolik témat napsat nějak trošku atraktivně a dát dohromady 

ty lidi, to bylo strašný... Ale přes dobrý kamarády se to všechno povedlo. 90% fotek sehnal 

můj bývalý zástupce v Praze, zástupce vedoucího – Stopař, ty fotky jsou všechny od něho. A 

sehnal i toho grafika, který to všechno to... 

 

Já: A co znamená atraktivně?  

 

KŠ: Aby se to líbilo všem. Je to takhle zajímavější..... Zaujmout ale kaţdopádně ne. Zaujmout 

musí vedoucí, to je jejich práce. To je naprosto nezastupitelný. Ale za prvé: dát vedoucím 

moţnosti, aby to co neumějí nebo nezvládají, tak aby si i oni koupili od nás a aby nemuseli 

promýšlet tu cestu, jak to udělat. Aby šli po té odzkoušené, která se osvědčila, dneska můţu 

říct sto let. O tom to je. Tam nejsou ţádný objevy. Kdyţ to vezmeš, tak v podstatě s výjimkou 

takových věcí jako je občanství, jak jsme se o tom před chvílí bavili... Ta skautská praxe se 

taky změnila... Jsou takový krásný typický příklad, třeba tady v těch stezkách je něco o 

buzole, ale skauti do 40., 50. let nevěděli nic o orienťáku. Takţe orienťák jako skautská 

disciplína, nikde nebyl v těch pramenech, a pak se objevil... A pak jsme zjistili, ţe to je 

fantastická metoda, jak to dítě naučit, aby se realizovalo. Dáš mu mapu a buzolu a vystrčíš ho 

do lesa a ono to oběhne a zvládne ty všechny kontroly a přinese to plný, tak to je pro to dítě 

fantastická realizace, protoţe doma se učí jen do školy. Ale tady se vyřádilo. Ten orienťák je 

jeden z mých největších bomb, kdyţ jsem říkal, ţe by mohl být i v té stezce. A holky říkaly: a 

co to jééé? (smích)  

 

 Takţe tyto všechny věci se dělají proto, aby ten vůdce, i zastaralý i ten nový, kterého 

napadne jiný druh sportu, aby v rámci těch pravidel hry toho vyuţil, aby děti zaujal a přitom 

je naučil základní zákony, a to je o něčem jiném. Čili je to politika, stejně jako kdyţ ti bude 

Paroubek říkat to a to, jde o to, aby tě to chytilo. Jinak ty děti nemáš, stejně jako ten Paroubek 

tam nebude mít ty lidi... Je to o citech. A o tom to je. Přitom to se málokdy o tom mluví a 

píše, ale uţ se to mnohokrát potvrdilo, ţe děti, 10, 11, 12, přišly do oddílu a kdyţ je to 

doopravdy chytilo, začaly se učit poznávat přírodu a pravidla hry, atd. Tak se začaly strašně 

rozvíjet.  

 

Já: Naplňuje stezka základní principy skautingu?  

 

KŠ: Ano, máš tady zákon, slib... Ale celý fór spočívá v tom, např. pohovoří s vůdcem o 

plnění zákona, slibu, hesla a denního příkazu... A o tom to je, to uţ je ta změna, kterou jsme 

tam dali. Předtím bylo jen odškrtnout si zákon, slib, heslo, atd.... To je typické staré chápání 

předpisů, odškrtávat to co znáš, neznáš... Ale tom to není, je to o tom: pohovoří s vůdcem.... 

Aţ ten vůdce usoudí, ţe ten kluk to bere, chápe, tak mu přizná splnění. To je ten velikánský 

rozdíl, na tom je to vidět.  

 

Cesta světel, to byla taky věc. (pro rovery) 
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Odkazuje na Seatona. To jsou Seatonovi americký skauti.  

 

Já: U nás v roce 1968, to byli taky indiáni?  

 

KŠ: Kdyţ to vezmeš historicky zpětně, tak Junák je nejrozšířenější organizace 

v Československu, v roce raz, dva tři (smích)... Protoţe kdyţ se to začalo rozvíjet po první 

válce, tak bylo 32 skautských organizací, které se snaţily uchytit...Teprve v 38, kdyţ začalo 

být zle a Hitler se blíţil, tak se to všechno sloučilo do Junáka. A po válce to Junák zvedl a neţ 

nás zlikvidoval pionýr, tak to ještě vydrţelo.... A po tom teda díky komunistům vznikly 

turistický oddíly mládeţe, které zachránili 50% oddílů. Tím se to ještě rozproudilo, takţe 

dneska jenom v rámci organizací, které se hlásí ke skautingu, tak těch je 5 nebo 6. Ţe se jim 

něco nelíbilo, tak se odštěpily. Moje dcera dala své děti k Tomíkům a já jim moc fandím.  

 

Já: A v čem jsou jiní?  

 

KŠ: Programově a motivačně. Jsou tam fantastický nápady.  

 

 Ono je to o tom, to nejde dělat jako řemeslo. Není moţné to dělat pořád stejně, musíš 

pořád vymýšlet něco nového. Jsou samozřejmě nějaké zásady, které ctíme, ale pořád je tam 

ten krok dopředu, postupně se děti motivují a jdou za tím, a líbí se jim to... Je to dobrý, vedou 

to lidi, kteří umí. O tom to je. Být skautský vůdce, to není jenom o tom, ţe něco umím dělat, 

velet nebo vymýšlet nějaké ptákoviny, to je o těch nápadech. Ty děti neudrţíš, kdyţ budeš 

dělat pořád totéţ. Musí být pořád nějaká změna a nějaká nová motivace, aktuálnější. Ono to 

není nic jednoduchého. Ale mockrát se ti stane, ţe se domluvíš s oddílem na nějaké společné 

akci a klukům svítili oči z toho, jak to druhý oddíl dělá jinak a lépe.... Vůdce nemůţe spoléhat 

jenom na sebe, nemůţe to všechno táhnout sám, potřebuje spolupracovníky....  

 

Já: Můţeš mi říct ještě něco k té tvorbě stezky?  

 

KŠ: Za prvé to nemůţeš dělat sám. Musí to dělat dobrá parta, musíte si rozumět.  

 

Já: To jste byli jenom tří?  

 

KŠ: Ano. Po té revoluci jsme to dělali ve třech. A do toho jsem to musel diskutovat 

s holkama. Aţ kdyţ to odsouhlasily i holky, tak se to mohlo pouţít.  

 

Já: Museli tedy kluci ve svých aktivitách nějak ustoupit, aby to sedělo i holkám?  

 

KŠ: Ne, moţná nějaká formulace se změnila, ale v podstatě jsme přijali pravidlo té 

výběrovosti, tam jsme přidali ty holčičí aktivity. Posílilo se tedy to výběrové. V tom zásadním 

jsme se prakticky nakonec sešli. Nebo se některé věci, které jsme povaţovali my za důleţitý, 

tak jsme dali jako výběrový a oni naopak taky. Pomocí té výběrovosti, to si myslím, ţe bylo 

to nejdůleţitější, tak tím se to vyřešilo.  

 

Já: V tom 68 holky měly svou vlastní stezku?  

 

KŠ: Ano. Holky měly svou stezku, která také naplňovala principy skautingu.  

 

Já: Jaký byly tenkrát děti, v roce 1989?  
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KŠ: To ti uţ neřeknu, protoţe uţ jsem ty děti měl trochu dál. Ale můţu ti říct, jaké to bylo 

v 68. Já si myslím, ţe teda z hlediska zábavy, to je o něčem úplně jiném. Ale mnohem větší 

touhu měly po seberealizaci neţ dneska. Byla v nich větší soutěţivost, později v těch dětech je 

pohodlí, za to asi můţe televize. Tenkrát to vlastně skoro nebylo. Takhle ona je nabídka, na 

vnučkách to vidím, šílená nabídka přes počítač. Oni přijedou a okamţitě mi obsadí počítač. A 

kdyţ se podívám, kde všude byly, tak zírám (smích). Myslím si, ţe teď to uţ tolik není o 

obsahu, ale o atraktivnosti, a ţe teď je mnohem náročnější ten skauting dělat neţ dřív.  

 

 Dnes je to o úspěchu motivace, a to se dá dělat všelijak. To můţe být jak po stránce 

sportovní nebo intelektuální... Kdyţ se to správně naservíruje, tak to funguje. Nenechá se 

skauting dělat podle učebnice, to nejde. Navíc ten vůdce musí být ten správný, musí to být ta 

správná osobnost.  

 

 Za prvé to chce, aby ten člověk na to měl buňky a to jsou všechno praxí osvědčené 

základní postupy, ale podle toho se to nedá jen dělat. Musíš dělat spoustu věcí navíc. Ale má 

to motivaci, to znamená odškrtávat si splněné body. Dítě si to splní, přijde, ţe splnilo úkol a já 

vím, ţe mi nelţe. A tak nějak tam jsou ty základy skautingu, v tomto. Ne, ţe splnil ten úkol, 

ale ţe mu věřím, ţe to splnil. Některé věci ve stezce by měl znát kaţdý, to ani nemusí být 

skaut. To nemá nic společného s hnutím, myslím si, ţe to má smysl pro ţivot. Všichni, kteří 

tím prošli mi říkají, ţe to je ohromné, ţe bez toho oddílu by se jak pracovně, tak ţivotně 

nikam nedostali. To pomáhá dětem strašně.  

 

 Ještě tam je jeden krásný problém, problém spolupráce klučičích a holčičích oddílů. 

Protoţe kdyţ jsem vedl holky, tak jsem usiloval o to, aby se zapojily ke klukům. Byla to 

fantastická pomoc oběma stranám. Protoţe pánové se naučili v přítomnosti holčiček slušnější 

a pozornější a holčičky přestaly být holčičí. Taky je štvalo, kdyţ jim něco nešlo a kluci to 

zvládali. A tak se snaţily to také zvládnout. Ţádné problémy sexuální nebyly.  

 

.......... 

 

 Je to o těch nápadech. Stezky jsou takové dopravní značky, ale odřídit to musíš ty.  

 

Já: Stezka není závazná, ne?  

 

KŠ: O tom byly velikánský spory. My jsme vţdycky říkali, i to jsme se snaţili, kdyţ jsme to 

dávali dohromady, ţe v tý stezce jsou věci, které povaţujeme za důleţité a ţe si kaţdý oddíl 

můţe tam cokoliv přidat. Proto jsou vzadu vodácké doplňky, náboţenské doplňky a oddílové 

doplňky. Tam si kaţdý oddíl můţe přidat co chce. Takţe by to mělo být závazné, ale s tím, ţe 

je v kompetenci vůdce, aby v nějakým případě bod prominul, pokud dítě má nějaký problém. 

Je to v pravomoci vůdce, aby něco odpustil. Ne jako systémově, ale jako jedinci.  
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Ing. Ondřej ,,Dick“ Kupka  

věk 30 let 

 

22. 3. 2010 

kavárna Adria 

 

Já: Řekni mi něco o existenci a podobě starých stezek – rok 1968 a po roce 1989. 

 

Dick: Po Sametové revoluci se udělala stezka, která oprašovala staré stezky z předešlých let 

(tj. 1968). V roce 1994 vzniklo první znění stezky, poté v roce 1997 vyšlo novější vydání a na 

to navázal ,,handbook´´ Skautskou stezkou z roku 2001. Obsahově se obě stezky neliší. 

Důvod, proč je program zastaralý je to, ţe za ,,komunistů´´ se skauting zakázal a na 20 let se 

vývoj zastavil. Proto se v roce 1989 vzalo zpětně to, co do té doby existovalo, oprášilo, 

přidaly se moderní věci a něco se změnilo. V roce 1968 i 1945 se stezky liší, ale myšlenkově 

je to pořád stejný. Jedná se stále o nějaký úkoly.  

Naopak nová stezka staví na nový půdě. Není to o tom, ţe by se to oprášilo a daly se 

pouze pryč věci, které nefungují, které jsou nemoderní. V roce 1989 to bylo daný vývojem: 

Teď obnovujeme, teď děláme novou stezku a nemáme čas ani myšlenky ji udělat z gruntu, ale 

vezme se ta stará. Musíš to brát tak,  ţe jsem v roce 1997, kdy se to vydávalo maturoval, já 

jsem ještě mladej a zas tak tolik si toho nepamatuju. (smích) Ale v té zjednodušené podobě je 

to tak, jak to říkám. 

 

Já: Můţeš mi říct víc o stezce z roku 1994?  

 

 Kdyţ se podíváš na starou stezku, tak je to o tom, ţe je tam ,,x“ úkolů, které se musí 

splnit a pokud je splníš, vedoucí tě vyzkouší a zjistí jestli to doopravdy umíš. Poté splnění 

podepíše nebo nepodepíše. Můţe to působit jako školský princip, tj. něco se naučím, někdo 

mě vyzkouší a buď to udělám nebo neudělám. My kritizujeme na staré stezce to, ţe jsou to 

jenom znalosti, např. znalost rostlin, zvířat, rozdělat oheň, atd. a není tam důraz na to, proč se 

učí rostliny, není to o tom, aby uměli vyjmenovat dvacet rostlin, ale aby měli nějaký vztah 

k přírodě. Toto ve staré stezce není vidět, zúţilo se to na seznam znalostí, které se člověk 

musí naučit. A tak se časem ztrácelo, proč se to učí, proč je v programu skautská stezka. 

Myslím si, ţe kdyţ stezku dřív dělali (nevím, jestli v roce 1945 nebo 1968), tak tam ty důvody 

byly, proč tomu tak je. Kdyţ se člověk učil rostliny, zároveň poznával přírodu, ale tím jak 

byla stezka zúţená na znalosti, tak se to vytratilo. V nových stezkách je důraz kladený na to, 

co se děti mají naučit, tj. mají mít vztah k přírodě, mají se naučit ji poznávat a vnímat její 

hodnotu. A k tomu je spoustu úkolů, které k tomu vedou. Ve staré stezce se to zúţilo pouze na 

úkoly, které byly častokrát pouze konkrétní, měřitelný. V tom je posun, ale nemyslím si, ţe 

v 1968 někdo sepsal pouze ty úkoly, ale určitě za tím byla myšlenka, proč to děláme. Akorát 

se nedala tolik dopředu, najevo. To souvisí i se způsobem plnění, jestliţe tehdy udělali ,,x“ 

úkolů, které se musí splnit, tak to odpovídalo tehdejšímu školství. Tehdy byla škola ,,naučím 

se a odříkám“, ale nebyly tam úvahy, které se týkají vychovatelství a forem, jak se má učit. 

Způsob ve staré stezce je jednoduchý, můţe ho dělat kdokoli v jakémkoli oddíle. Nový 

systém je sice vychovatelsky ,,úţasný“, ale je komplikovaný a náročný na vedoucí. V tomto je 

také posun, ţe se snaţíme klást na vedoucí větší nároky. Je otázka, jestli to nepřeháníme... 

 

Já: Souvisí to nějak se současnou pedagogikou?  
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Dick: Já si myslím si, ţe určitě ano. Kdyţ se vytvářela nová stezka, hodně se šlo do hloubky, 

proč ta stezka je a co od ní chceme, a pro tu konkrétní podobu se  samozřejmě vyuţívaly 

moderní vychovatelské trendy, např. dítě je zapojené do svého rozvoje, to je něco, co nevím, 

jestli je nový, ale určitě je víc trendový v dnešní době – uţívání v experimentálních školách.  

 

Já: Existují nějaké kníţky (zdroje), z kterých se čerpalo?  

 

Dick: Tam to bylo tak, ţe se čerpalo z různých zdrojů různých lidí. Na celé stezce pracovala 

Metodická skupina, která měla na starosti vznik kompetencí a k čemu mají vést stezky. 

V návaznosti na to pracovali na stezce. V Metodické skupině byli lidi (kapacity) v těchto 

oborech, kteří pracují se spoustou literatury. Určitě vyuţívali spoustu publikací – viz 

Metodiky k jednotlivým oblastem stezky. Program se dělí do několika oblastí a ke kaţdé 

oblasti (např. Příroda kolem nás) je kníţka, která celou oblast popisuje a říká, co se mají děti 

učit a v jakém věku.  

 

Já: (Shrnutí, co vše patří ke stezce - viz Jak pracovat se stezkou). Nezapomněla jsem na 

něco?  

 

Dick: Myslím, ţe jsi vyjmenovala všechno. Ale ještě bych zmínil, ţe existují dvě varianty 

stezky – Fantasy a Nefantasy (symbolický rámec ţivlů). Fantasy je jeden se symbolických 

rámců, který zaujme dost dětí. Pak existuje Nefantasy varianta, která vypadá obdobně, 

obsahuje stejné aktivity, ale bez fantasy prvků. Pokud oddíl nechce Fantasy, tak pracuje se 

symbolickým rámcem ţivlů (např. Cesta země). Nefantasy lze pouţít jako kníţečku 

v zajímavé grafice a oddíl si můţe dotisknout jiné postavy. Tak si oddíl zabalí stezku do 

svého symbolického rámce.  

 

Já: Karetní hra Sacculus je tedy pouze k Fantasy verzi?  

 

Dick: Ano, karetní hra je pouze pro Fantasy a tvoří spolu s Fantasy stezkou promyšlený, 

provázaný celek. Naopak Nefantasy verze pouţívá navíc příběhy, které jednotlivé body 

nějakým způsobem rozvíjí a popisují ho nějakou zajímavou řečí. To u Fantasy chybí. Oddíl si 

ale příběhy můţe doplnit, to uţ záleţí na oddílu, jakým způsobem s tím bude pracovat.  

 

Dále jsi mluvila o nálepkách, které jsi myslela, protoţe nálepek je tady hodně?  

 

Já: Myslela jsem nálepky obecně.  

 

Dick: Tak já radši zrekapituluju, jaké všechny jsou tam nálepky. Jednak jsou to základní 

nálepky, které zobrazují postavy, dítě si jednu vybere a nalepí si ji na začátek stezky, na místo 

pro nalepení postavy. Pak to jsou nálepky - vzadu ve stezce, které dítě získává za splnění 

jednotlivých oblastí.  

  Kdybych jel moc rychle nebo říkal něco, v čem se nebudeš chytat, tak řekni. Pak 

jsou tady malé nálepky (pod tím), kterými si uprostřed stezky dítě zaznamenává postup. Kdyţ 

si splní jeden bod (např. Praktický ţivot), tak si nálepku nalepí na vyznačené pole cesty 

(uprostřed stezky), kdyţ celou oblast, tak si nálepku nalepí vedle do příslušného pole. To jsou 

základní nálepky. (dlouhá pauza) 

 

Já: Téma je zvolené na základě čeho?  
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Dick: Téma bylo zvolené na základě toho, ţe jsem chtěli jeden symbolický rámec, který 

zaujme hodně  lidí. Ale bylo nám jasné, ţe nenajdeme symbolický rámec, který zaujme 

všechny a zároveň jsme to nechtěli holý. Takţe jsem vlastně hledali rámec, který bude 

zajímavý pro co nejvíce lidí a to fantasy nám z toho vypadlo jako co nejvíce moţné.  

 

Já: Třeba jako je stará stezka zaloţená na indiánech?  

 

Dick: To bych neřekl. Ta stará je zaloţená v podstatě na obecným symbolickým rámci, který 

je ve skautingu od začátku, tj. na jakýmsi zálesákovi, který je nějakým způsobem svázaný se 

skautingem od začátku. Je to něco, co nám naši kritici hodně vyčítají, to ţe vlastně my ten 

skauting teďka mnohem víc otvíráme. Nemusí to být jenom zálesák, ale můţe to být i tzv. 

barevný skauting, kdy se chodí do lesa, ale nemusí to být striktně zálesácký, trampský 

skauting, ale můţe to být víc veselejší, mezinárodnější, otevřenější, kdy člověk dělá skautský 

věci, ale uţ to není zálesák jako předtím. Tady je problém, ţe my nový symbolický rámec 

nemáme, nemáme ţádného moderního zálesáka. Ten zálesák, tj. člověk, který si dokáţe 

poradit, dokáţe přeţít, atd., tak to pořád ve skautingu je. Ale ten zálesák uţ není tak atraktivní 

pro dnešní děti. Kdybychom měli moderního městského zálesáka typu ,,MekGajvra“, nebo 

někoho takového, tak to je dobrý, ale to my nemáme. Do teďka byl velký zálesák a 

projevovalo se to všude, teď je to třeba fantasy, ale můţe to být i jiný, na jednu stranu je to 

otevřenější, ale s tím jde určitá rozporuplnost. Není to tak jasný, jak by to mělo být.  

 

Já: Ten zálesák se promítal hodně do táborů, je to tak? Tak mě napadlo, jak teď vypadají 

tábory. Pořád se dělají stejné věci jako v příručce Skautskou stezkou? Nebo je to volný a 

kaţdý vedoucí si volně zvolí, co chce?  

 

Dick: Co myslíš tím, ţe se zálesák promítal do táborů?  

 

Já: Například táborovými stavbami.  

 

Dick: To se nemění, to pořád je. To se nemění stezkou. To, jestli skauti jezdí do týpek nebo 

do stanů podsadových, to prostě tak je. To co je u nás hlavní, tj. pobyt a činnost v přírodě, 

stany, týpka, je to bezva, je to romantický (úsměv) a do určité míry v tom nevidím přímou 

vazbu v tom, jestli jsem oddíl zaměřený na indiány nebo oddíl zaměřený na fantasy nebo 

oddíl zaměřený na scifi.  

 

Já: Takţe pořád se jede podle toho obecného, co je v příručce Skautskou stezkou?  

 

Dick: To máš těţký, v té v té staré stezce je, ţe umí vázané stavby, tím pádem v příručce je 

,,x“ stránek o tom, jak se dělají vázané stavby, jak se dělají vazby, atd. Samozřejmě pro 

spoustu lidí je to nějaká základní příručka, kterou si přečtou a najdou tam spoustu inspirace, 

jak to dělat. Na tom se nic nemění, jediný, co se mění je, ţe my touto novou stezkou 

neříkáme: Musíte umět vázaný stavby, ale: Musíte být zruční. Na jednu stranu je to: Ano, tady 

nejsou natvrdo vázaný stavby, ale na druhou stranu to není to, ţe by neměly být. My bychom 

třeba do budoucna chtěli, to bude ale trvat pár let, neţ k tomu dojdeme, aby k těm novým 

stezkám existovalo něco podobného jako příručka Skautskou stezkou. Ne takový tlustopis, ale 

nějaká kníţečka, z který se budou moct děti dozvědět něco k těm jednotlivým věcem. 

Například pokud je tam bod stezky Vyjadřování, tak aby se mohli dozvědět, jak by měli 

komunikovat, co má být a co nemá mluvit. Aby si něco mohly přečíst.  
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Znáš Rok zálesáka? Je to kníţečka, kde na jedné stránce byli pochodové značky, na 

druhé stránce morseovka... Taková barevná, atraktivní kníţečka, ve které dítě mohlo listovat a 

mohlo se ty věci učit. Stejně tak můţe fungovat i tato příručka Skautskou stezkou, kdyby to 

nebyl takový tlustý spis. Je to spíš pro vedoucí. Kdyţ se dítě bude někde dozvídat věci, které 

jsou k té stezce, tak to bude fungovat stejně. To je věc, kterou máme ještě před sebou. Říkáme 

tomu pracovně ,,handbooky“ nebo ,,zápisník“, aby k té stezce existovalo něco podobného, 

jako je kníţka Nováček. Pod malou kníţkou uprostřed sešitu si můţeš představit, ţe je to 

stezka a v sešitě je pak k tomu zajímavou atraktivní podobou nějakej pokec okolo.  

 

Já: To jsem přesně potřebovala slyšet, jen jsem nevěděla, jak správně otázku poloţit, abych tě 

k tomu navedla (smích).  

 

Dick: A ta otázka byla, jako co budeme chtít ještě dělat?  

 

Já: Jestli bude něco podobného jako je příručka Skautskou stezkou a jak vypadají např. 

současné tábory.  

 

Dick: Ještě bych se vrátil k samolepkám. Teď jsme na chvíli odbočili. (úsměv) Další jsou 

samolepky pro Nefantasy stezku, oddíl si sám vybere obrázky a vytiskne si to. Můţe si 

vytvořit symbolický rámec podle sebe. Někdy mi říkají, ţe jsem blázen do samolepek 

(smích), ale je to prostě praktický.  

 

Já: Mě přijdou samolepky jako dobrý nápad.  

 

Dick: Jsem rád, ţe souhlasíš. (úsměv) No a další zajímavou samolepkou je taková samolepka, 

kterou oddíl můţe pouţít např. v oblasti Můj oddíl, kdy je prostor pro aktivity prázdný a oddíl 

si sám zvolí, co je pro něj typické a dotiskne si to v podobě samolepek.  

 

  Ve stezce se také pracuje s něčím, čemu se říká Výzvy. Ty jsou tu, aby motivovaly 

k uzavírání stezky a oddíl si opět zde můţe doplnit svou výzvu, dotisknout a dolepit. Dále 

jsou zde samolepky, které dítě můţe pouţívat na nástěnce a nakonec tu je samolepka, která je 

pro Nováčka. V Nováčkovi je strana Oddílové doplňky, do kterých si oddíl doplní své věci, 

který chce. Buď si to můţe napsat nebo si to doplní do šablony a vytiskne v podobě 

samolepky. Tady v tom je dobrý to, ţe i my se snaţíme nebo co je důleţité pro program nové 

stezky, aby to byla pro oddíly nabídka, ne: Tady je nějaká stezka, kterou musíte pouţívat, ale 

abychom to dali co nejvíc otevřený, aby si tam oddíly mohli dát svůj symbolický rámec, 

doplnit své body. My dokonce jdeme tak daleko, ţe na webu celou stezku najdeš rozsypanou 

do všech moţných elementů, aby sis vyuţila jenom co chceš: obrázky nebo jenom texty nebo 

si vzít tiskový podklady a něco si tam upravit. Takţe není naší snahou, aby tato stezka, tato 

konkrétní kníţečka se pouţívala ve všech oddílech, ale spíš aby ten koncept, na kterém je to 

postavené, se rozšířil do co nejvíce oddílových stezek, atd.  

 

Já: Takţe vše najdu na internetu?  

 

Dick: Ano, na http://krizovatka.skaut.cz/ v sekci Program.   

Tam v podstatě najdeš všechno povídání o stezce, všechny materiály ke staţení, všechny 

metodický příručky, všechno tam najdeš. Je tam toho tuna.  

   

  Ještě ti ukáţu jednu věc, kterou moţná nemáš a která by moţná mohla být zajímavá... 

My máme jednu prezentaci, které říkáme Zdrojová prezentace. Jmenuje se to zdrojová, 

http://krizovatka.skaut.cz/novy-skautsky-program-3/
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protoţe je to zdroj všech informací o Novém programu. Je to prezentace, která má asi dvěstě 

stránek. Hlavně je to prezentace, kde můţeš najít jakoby všechny informace v ňáké přehledné 

podobě. Toto všechno je povídání o stezce, bez nějakého velkého okecávání. Vlastně všechny 

ty věci, které ti tady mohu v rychlosti říct, tak jsou tady. Co je taky důleţitý je to, ţe to, co 

tady vidíš (viz prezentace – přehled Nový program), je něco čemu říkáme Programová 

nabídka pro skautský věk, od nějakých 11 do 15 let. To jsou věci, které mi vnímáme jako 

stěţejní prvky programu, který nabízíme. Skoro polovina z toho je něco, co souvisí se 

stezkou: výzvy, stezka, nováček, Sacculus, to všechno je ten balík, o který se ty zajímáš. Pak 

jsou tady ještě časopisy, odborky, Svojsíkův závod.  

 

Já: A co je týpek?  

 

Dick: Teepek to je internetový časopis pro starší skauty. Takový webový portál, který je 

vyloţeně zaměřený na děti ve věku 13-15 let, kde diskutují, čtou si, atd.... 

 

Já: Neţ se spustila nová stezka, předcházely tomu nějaké výzkumy?  

 

Dick: Tam v podstatě.... Co byl jakoby hodně velký výzkum a teď nevím, to bylo asi kolem 

roku 2000.... 

 

Já: V roce 2001 co dělal Václav Břicháček – Sondy do světa skautů?  

 

Dick: Jo, přesně tak. Takţe velký výzkum, jak vůbec si skauting stojí. A vlastně z toho si 

myslím, ţe vzešlo spoustu informací, ze kterých se pak, ať uţ vědomě nebo nevědomě, 

nějakým způsobem navazovalo v té další práci. A vlastně na nějakej ten celkový obraz, který 

je popsaný i v těch výzkumech, tak vlastně navazovaly věci, které byly hodně o tom: Musíme 

ten skauting někam posunout, aby byl atraktivnější, zajímavější, otevřenější, atd. Vlastně 

jedna z konkrétních věcí, která to nějakým způsobem posunula dál, byla Charta.  

   

Říká ti to něco, Charta?  

 

Já: (přikyvování) 

 

Dick: A ta vlastně řekla, ţe je potřeba změnit program, aby byl zajímavý, atraktivní. Byl to 

takový první oficiální krok: Změníme program. Takţe vlastně tady to je podle mě vyústěním 

mimo jiné i těch výzkumů nebo úvah lidí, který viděli, kde ten skauting je a co potřebuje. 

Takţe to je jakoby jeden pramen. Pak se dělal i další výzkum, ale ten si myslím, ţe nebyl 

nikde zveřejněný. Je o tom, jak se pouţívají různé části programu. Se podívám, jestli ho tady 

někde nemám, abych aspoň věděl, v jaký to bylo době (kouknul do notebooku). To bylo 

někdy kolem roku 2006-7, takţe to není zas tak starý. Byl to výzkum o tom, jestli si stanovují 

výchovný cíle a jak vyuţívají symbolický rámec pro vlčata a pro světlušky a jestli pouţívají 

druţinový systém atd. To byl nějaký výzkum. To co tady mám, jsou nějaký data, který z toho 

vyplývají, nicméně, pokud já vím, tak to nebylo nikde zveřejněný. Ale byl to jeden ze vstupů, 

který jsme měli a který nám dává nějakou informaci o tom hnutí. Například kdyţ jsme dělali 

nový Svojsíkův závod, tak jsme prostě věděli, ţe druţinový sytém nefunguje hnutí a nebyl to 

jenom pocit, ale i to, ţe jsme měli i nějaký data z tady toho výzkumu. Nevím, jestli to pro tebe 

můţe být zajímavý...  

 

Já: Přímo ty data asi ne, spíš ten název toho výzkumu. 
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Dick: Tím, ţe to nebylo zveřejněný, tak se obávám, ţe to není nic, na co by se dalo odkázat 

v nějakým smyslu.  

 

Já: A bylo to nějak zásadní? Ten Václava Břicháčka byl asi zásadnější, ne?  

 

Dick: Asi jo, ten od toho Václava byl o celkovým směřováním Junáka. Ber to tak, ţe mi to 

tak přijde z nějakého vnějšího pozorování. Ten výzkum je něco, co vnímám, ţe myšlenkově 

souvisí s Chartou. Jo? Ale určitě to nebylo tak, jako ţe by byl výzkum, někdo si ho přečetl a 

řekl si: Uděláme Chartu. Ale z dlouhodobého pohledu na sebe tyhle věci takhle navazují.  

 

Já: (krátká pauza, přemýšlení) 

 

Dick: Ptej se dál klidně.  

 

Já: Jsou obě stezky srovnatelné co se týče naplňování podstaty skautingu?  

 

Dick: Je otázka, co rozumíš pod pojmem ,,podstata skautingu“?  

 

Já: Principy, které vedou k nějakému cíly?  

 

Dick: V podstatě, to co my jakoby nazýváme podstatou, tak jak to vnímáme z pohledu nového 

programu, tak tam bereme principy, poslání a skautskou metodu. Tyhle tři věci. Já jsem se na 

to jen jako z legrace ptal, protoţe je spousta lidí, kteří podstatu berou to, ţe máme kroje a 

učíme se morseovku. (úsměv) 

 

  Nedokáţu říct, ţe to v těch stezkách oboje není. Co vnímám jako problém u těch 

starých stezek je to, ţe tam není vidět to přímý spojení mezi tou stezkou jako takovou a mezi 

tou podstatou, jak ty říkáš. Ukáţu to na konkrétním příkladě: Třeba. Stezka je v našem 

programu proto, aby podporovala osobní růst nebo osobní rozvoj. Coţ je jeden z bodů 

skautské metody. Takţe vlastně to, ţe to má vést k tomu osobnímu rozvoji, všestrannému 

osobnímu rozvoji, tak je něco, co přímo navazuje na skautskou metodu. Vlastně, je to něco, 

po čem jsme se snaţili v té nové stezce hodně jít. To byl důvod, proč jsme chtěli, aby ty děti 

byly zapojeni do toho vlastního osobního rozvoje. Aby ten osobní rozvoj fungoval. To jsou 

jakoby konkrétní věci, které v té nové stezce jsou. Nebo třeba v tom, ţe v nové stezce najdeš 

všechny stránky rozvoje, ve kterém by se děti měly rozvíjet. V té staré tam najdeš jen 

skautskou praxi a ty znalosti, ale ne všechno. Takţe třeba, kdyţ se podíváš na novou stezku, 

tak tam je přímo vidět ta vazba na ten všestranný rozvoj. Posláním je nějaký všestranný 

rozvoj ve všech stránkách, ve staré stezce to takhle není. Kdyţ se na to podíváš, tak to není 

všestranný rozvoj, chybí tam duchovní věci, vztahový věci atd. Zas na druhou stranu nedá se 

říct, ţe by to tam nebylo, protoţe ta stará stezka byla dělaná víc tak, ţe tam byly věci, které se 

ne dobře plnily, ale které se zkoušely, zkontrolovaly, atd. Něco uděláš a někdo ti to podepíše. 

Ve výsledku to znamenalo, ţe tam bylo víc znalostních věcí. A věci, o kterých my říkáme, ţe 

tam chybí, vztahy, duchovní věci, tak samozřejmě ty je v tom v oddíle nemusíš dělat tou 

stezkou, ty pokud máš v oddíle nějakou atmosféru, nějaké rituály, atd., tak tady ty věci můţeš 

rozvíjet jinak a řekl bych, ţe mnohem lépe. Takţe je moţný, ţe stezka v souvislosti 

s oddílovým prostředím, to všechno plnila. Problém je ale v tom, ţe spoustu oddílů si vzalo 

starou stezku a podle ní stavěli program a stavěli ho dlouhodobě, jakoţe: tady to je všechno 

důleţitější. A postupem času, neříkám, ţe všude, ale ve spoustě oddílech se to posunulo 

k tomu, ţe oddíly cvičily ty znalosti a ty dovednosti, které byly v té stezce a ty ostatní věci se 

trošičku jakoby vytrácely. Protoţe v té stezce nebyly tak vidět. Teďka ta nová stezka jde tou 



 78 

cestou, ţe spíš ukazuje, co všechno se má rozvíjet a ukazuje i ty věci, ty vztahový a ty 

duchovní, které se  ve stezce ve formě těch aktivit a úkolů dělají blbě, se blbě potvrzují nebo 

hodnotí a je to důvod, kdy spousta lidí říká, ţe v té stezce je spousta okecávacích věcí, ale za 

tím je to to, ţe jsme chtěli, aby tam byl vidět ten všestranný rozvoj v tom celku, aby se na nic 

nezapomnělo, aby to dítě i ten vedoucí, kteří tu stezku pouţívají jako nějakou kostru té 

činnosti, věděli, ţe to není jenom o těch znalostech atd., ale je to i těch vztazích a duchovních 

věcech, atd. Myslím si, ţe prostě u zrodu té staré stezky to tam jako bylo, ale postupem času 

některý ty věci přestaly být vidět. Kdeţto u nás, to je taky jedna z věcí, která je typická pro 

ten nový program. Není to o tom, ţe odhazujeme starou stezku a představujeme něco nového, 

ale spíš o tom, jakoby vrátit se ke kořenům. Říct si: Ano, tady je nějaká skautská metoda, 

skautská metoda je toto, jedním z jejích prvků je osobní rozvoj, proto tady máme stezku. 

Ujasnit si, proč vlastně ten nástroj máme, není to jen seznam úkolů, který trošku 

modernizujeme, ale vlastně prostředky, úkoly, obsah přizpůsobit dnešní době. Nový stezky, 

nový program je tady o tom, vrátit se k tomu, proč vlastně výchovný nástroje máme, co mají 

splňovat, na druhé straně je přizpůsobit dnešním dětem, společnosti, dnešní době.  

 

 Ještě bych ti chtěl ukázat, tady jsem na stránkách toho programu a tady, co tě asi bude 

nejvíc zajímat je stezka, tady se můţeš dozvědět všechny věci o té stezce, jak vypadá, jak se 

plní, jaký jsou metodiky a všechny moţný věci. Jedna část, která bude zajímavá. A druhá, co 

je zajímavá: materiály ke staţení. Kdy tady jsou všechny metodiky, pak je tady stezka ve 

všech podobách, pak jsou tady všechny ty moţný elementy z té stezky, jak jsem říkal, jak je 

to rozsypaný do všech částí, pak je tady experimentální verze, té stezce předcházela nějaká 

verze, která se testovala v oddílech, to byly takový, nevím jestli si to uţ někdy viděla, tady 

takový oranţovo zelený kníţečky.  

 

Já: To jsem ještě neviděla.  

 

Dick: To byly v podstatě stezky, který se vytvořily a testovaly se v oddílech a pak se 

zhodnotilo, co tam bylo dobře a co ne a na základě toho se to vybralo. Takţe to je v těch 

experimentech.  

 

Já: Takţe to testování v praxi proběhlo pozitivně? Mohlo se to spustit, kdyţ byl kladný 

ohlas.... 

 

Dick: Neţ ti odpovím, tak tady ještě dokončím poslední věc, ať to můţeme opustit. Úplně na 

konci jsou ostatní dokumenty k Novému programu, všechny moţný prezentace atd. A jedna 

z věcí hned tady na začátku je ta Zdrojová prezentace. Tady se pak můţeš podívat na všechny 

ty věci. Nelekni se, ţe to má přes 200 stránek (úsměv). Přeskoč, co tě nebude zajímat.  

 

A ty ses ptala na to testování, viď?  

 

  V podstatě, my jsem to udělali tak, a je to zase věc typická pro ten Nový program, ţe 

všechny ty věci chceme testovat. My to vydáme, nějaký chytrý hlavy v Praze to vymyslí a my 

prostě potom to chceme dát do oddílu, vyzkoušet to, pouţívat a zjistit, co je dobrý a co není, 

atd. A smyslem toho je, aby to bylo co nejvíc přizpůsobený těm oddílům, aby to bylo prostě 

praktický, funkční atd. U nový stezky to probíhalo tak, ţe stezky byly představený v listopadu 

2006 na Elixíru (velká akce pro vedoucí) a vzápětí potom asi měsíc potom vyšly. Ty stezky 

vypadaly úplně jinak. Je zajímavý vidět ten vývojový skok jaký to udělalo. Ta stezka, byla to 

A5 a vypadala úplně jinak, ţádná velká grafika, ţádný velkolepý obrázky, prostě byly tam uţ 

ty aktivity, dalo se to nějakým způsobem plnit a uţ to mohlo začít fungovat. My jsme to 
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testovali od ledna 2007 do září 2008, takţe víc neţ půl roku, byly tam i tábory, a celkově to 

probíhalo tak, ţe jsme našli třicet oddílů přibliţně, napříč celou republikou, z malých měst, 

z velkých měst, klučičí, holčičí, malý, velký, prostě vyloţeně jsme chtěli, aby ten vzorek byl 

reprezentativní, aby to, co pak dostaneme z těch oddílu, tak aby to nebyl jenom názor 

schopných a nadšených oddílů. A samozřejmě kromě tady toho hlavního připomínkování, tak 

se k tomu vyjadřovalo spoustu nejrůznějších lidí atd. A ty oddíly dostaly k dispozici tady tu 

stezku a pak dostali kníţku experimentální stezka pro vedoucí, jestli taky znáš, jak jsou tam 

kompetence sepsaný.  

 

Já: To mám tady napsaný, ţe to existuje, ale neviděla jsem.  

 

Dick: Tak to je taky důleţitý.  

 

  Tak, experimentální stezka pro vedoucí... Já za chvíli vysvětlím, o čem ta kníţka je. 

Vedoucí dostali tu stezku, to co dali přímo dětem, kde byli popsaný ty aktivity, pak dostali 

kníţku, která se jmenuje Experimentální stezka pro vedoucí, která, jak vidíš, pracuje 

s experimentální stezkou, s experimentální grafikou. Co je na tom důleţitého... V tuto chvíli je 

tady ta kníţečka je jediná vydaná publikace, která pracuje s kompetencemi, jako ţe je 

představuje, vysvětluje a ukazuje. V podstatě, jak jsem mluvil o těch kompetencích, před tím 

neţ se začala dělat stezka, tak ta Metodická skupina vytvořila kompetence, dovednosti, 

schopnosti, postoje, znalosti, který vlastně by měli znát ,,děcka“ ve 24, kdyţ končí ve 

skautské výchově a který by měli znát v jednotlivých věkových stupních. A kdyţ tady toto 

vytvořila, ohromný balík práce, tak teprve pak se začalo věnovat skautskému věku. Vytvořil 

se systém šesti oblastí, se kterými se uţ pracuje ve stezce, byť tady to má jiný názvy v té 

experimentální, není to Kdo jsem, ale je to Moje srdce. Ale jinými slovy, je to jakoby 

uţivatelský pohled na to, co vlastně to dítě má umět, co se má naučit. A vlastně potom tady ta 

celá stezka se skládá z kompetencí a z bodů, které se v té stezce nachází. Tady je např. Umí 

najít spojení v jízdním řádu, Umí nakoupit základní potraviny, Dokáţe hospodařit s penězi, 

prostě nějaký výchovný cíle, ke kterým máme vést a potom uţ je to tady převedený do 

konkrétních aktivit, úkolů, který to dítě udělá. Takţe vlastně tady toto je nějaký základ, ze 

kterého jsme vycházeli a který není ještě v té správné podobě pro vedoucí, aby se s tím dobře 

pracovalo. Co je důleţité je, ţe za těmi aktivitami, které jsou tady v pracovní verzi, tady pak 

ve finální, jsou výchovné cíle, který zapadají do nějaký celkový kostry těch kompetencí. Kdyţ 

potom ve finále my budeme mít skautskou stezku vlčáckou a roverskou a všechno to bude 

fungovat, tak opravdu to, co se to dítě začne učit uţ u vlčat, tak to tvoří nějaký základní 

kameny pro tu skautskou stezku a ve skautské pro tu roverskou. Takţe ve finále by to všechno 

mohlo začít třeba fungovat. (smích)  

 

  Jo a ještě co se týká toho testování. Tak vlastně to testování pak bylo uzavřený v září, 

bylo uzavřený tím, ţe jsme se s těma třiceti oddíly potkali. Měli jsme dva víkendy, kdy se 

sjeli, z kaţdého oddílu dvě děti, jeden dva vedoucí a vyloţeně celý den jsme se s nimi bavili, 

probírali jsme aktivitu po aktivitě, líbí/nelíbí, jak to vyhovuje atd. A vlastně to byly hlavní 

vstupy těch připomínek, samozřejmě tam byli další připomínky připomínkovačů. A 

výsledkem toho, jenom abys měla představu, jak jsme šli hluboko.... Potom jsme dali všechny 

připomínky na hromadu a udělali jsme to, ţe jsme ke kaţdé aktivitě na tom testování děti i 

vedoucí označovali, jestli se jim to plnilo špatně nebo dobře, takovými nálepkami a pak jsme 

viděli u kaţdé aktivity, jestli se líbila nebo nelíbila a jestli se líbila dětem nebo vedoucím. 

(ukázka grafů a výsledků) S těmito podklady, který jsou zpracovaný pro všechny body té 

stezky, tak ty lidi, který zpracovali ty aktivity, tak to zapracovávali, aktivity upravovali, 

měnili a můţu říct, ţe ty aktivity experimentální a finální stezky jsou zásadně o něčem jiným. 



 80 

To testování mělo ohromný vliv nejen v tom, ţe ukázalo, jestli to můţe fungovat nebo ne, ale 

hlavně v tom, ţe našlo slabiny a pomohlo je doladit. Takţe vlastně to mělo dva efekty, jednak 

se ukázalo, ţe systém toho, ţe děti jsou do toho zapojení, je funkční. A druhý byl vyladit 

všechny věci, aby to bylo vyhovující.  

 

Já: Moţná jsi to tu uţ zmiňoval, ale já tu mám ještě otázku, aby se na ní přímo odpovědělo: 

Jaký byl první impulz vydání nové skautské stezky? Jakoby ta první příčina, neţ se to celý 

rozjelo.  

 

Dick: První oficiální impuls byla Charta. Charta byla oficiální, ţe hnutí, Junák, řeklo: Ano, 

chceme změnit program. Tím pádem se pak začalo řešit to, která věková kategorie je nejvíc 

pozadu, na který výchovný nástroje se budeme zaměřovat atd. A vlastně vzniklo z toho, ţe se 

přijali kompetence, atd. atd. co uţ jsem tady říkal. Takţe to je ten oficiální impulz. Ono to 

běţelo souběţně, v té době, kdy se schvalovala Charta, tak mi uţ jsme pracovali na 

kompetencích atd. Ale ty schvalovací kroky jsou tam v potřeba. Ten impulz asi hodně vzešel 

z toho, ţe ta skautská věková kategorie byla hodně zanedbaná. Kdyţ si vezmeš tyhle kníţečky 

(viz stará stezka), které vyšly v roce 1997, tak od té doby se pro ten věk nic nedělalo. Pro 

vlčata a světlušky se vydávali kníţky a dělali se nový Vlčci, kdeţto tenhle věk byl hodně 

zastaralý. Kdysi se něco vydalo a nikdo s tím nic nedělal, neinovoval to, netlačil to atd. Takţe 

ten skautský věk byl vnímaný jako takový zanedbaný. Proto se řeklo: Ano, jdeme do 

skautského věku. Vlastně skautská stezka je jakýsi středobod toho programu. Všechno ostatní 

je doplněk nebo se na to nějakým způsobem váţe. A vlastně ta stezka vytvořila kostru toho 

programu. Takţe proto skautská stezka, protoţe skautský věk byl historicky 

nejzanedbatelnější a protoţe to byl klíčový nástroj v tomhle.  

 

Já: Teď uţ vyšla stezka i pro vlčata a světlušky a pro rovery nebo ne?  

 

Dick: Pro vlčata jsme teďka o dva roky později. To znamená, jestliţe nová stezka vyšla 2008, 

tak teďka v dubnu bude vycházet nová stezka pro vlčata. A ten vývoj je úplně stejný, před 

rokem vyšla experimentální stezka, půl roku se testovala atd. Na roverech se pracuje taky, ale 

je to ještě pozdější a ještě komplikovanější v tom, ţe se musí dát dohromady celá kostra toho 

roverskýho programu.  

 

Já: A teď přímo k té tvorbě. Ty jsi říkal, ţe existovaly různé skupiny lidí, kteří se zabývali 

určitou oblastí. Tys byl ten, který byl nejvýš?  

 

Dick: (smích) 

 

  Jak to říct. Co potřebuješ vědět? Kdo na tom pracoval nebo jaká byla ta... Mě napadá 

odpověď, ale ta je asi moc komplikovaná...Teď nevím, jak ji zjednodušit.  

 

Já: Třeba to rozebrat do podrobna....Třeba prvně, kdo na tom pracoval?  

 

Dick: Máme Náčelnictvo a máme Výkonnou radu. Orientuješ se v těch pojmech trochu?  

 

Já: (přikyvování) 

 

Dick: Náčelnictvo strategicky řeklo tou Chartou, ţe se má udělat Nový program. Mělo na to 

svůj orgán, coţ je ta Metodická skupina Náčelnictva, o které jsem tu uţ mluvil. To jsou lidi, 

kteří jsou kapacity daných oborů a jsou schopni se na ten program podívat jako na celek a říct: 
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Touto cestou by to mělo jít. Jsou to lidi, kteří dělali i kompetence. Náčelnictvo, respektive 

Metodická skupina, to zadává Výkonné radě a já jsem Zpravodaj výkonné rady pro program. 

Vlastně já jsem ten člověk, který to má na starosti, ty stezky, ten Nový program, ručím za to 

svou hlavou jako ţe to bude (úsměv) a ta metodická skupina je orgán, který mě zadává, 

kontroluje a garantuje to, ţe to bude v pořádku, to znamená,  já jsem ty ruce a oni jsou ta 

hlava. Ta Metodická skupina udělala ty kompetence a normálně by to bylo tak, ţe můj tým 

bude dělat tu skautskou stezku. Protoţe to byl první nástroj, tak vlastně ta Metodická skupina 

jakmile udělala kompetence, tak pokračovala i v práci na stezce. Takţe ta Metodická skupina, 

co dělala kompetence, tak dělala i stezku v jejích základech, jak to bude fungovat, jaký tam 

budou body atd. Potom uţ ta samotná finalizace, všechny ty obrázky, vydání atd. to uţ bylo 

všechno pode mnou. Já jsem v té Metodické skupině byl jako člen, který to nějakým 

způsobem nějak koordinoval, nicméně ti lidi, kteří dělali kompetence i základy stezky, byli 

stejní. A co je důleţitý říct, ţe ta Metodická skupina, coţ si můţeš představit jako skupinu 

nějakých 8-10 lidí ty dělali to všechno, ale potom se ta stezka rozpadala na dílčí věci, který se 

pak probíraly ještě někde jinde. Ukáţu to na příkladě: Příroda kolem nás a Svět kolem nás, 

coţ jsou dvě oblasti stezky, tak to jsou oblasti, na kterých dopodrobna pracoval Ekologický 

odbor, coţ je zase nějaká skupina odborníků, kterou tady máme, kteří se tomu věnují. A 

vlastně v té Metodické skupině byli dva lidi, kteří byli zároveň i v Ekologickém odboru, 

tvořili ten základ a zároveň za nimi stál ještě asi desetičlenný tým, který vytvářel i ty 

kompetence i ty aktivity. Takţe vlastně tu byla Metodická skupina, která to všechno dávala 

dohromady a pak zatím stály menší odborný skupiny. Je to stejný jako třeba Můj kamarád a 

Kdo jsem, to dělal Duchovní odbor. Zase za tím stála nějaká skupina lidí. Pak třeba Co umím 

a znám, v Metodické skupině byl jeden garant, který to měl na starosti a pracoval na tom sám. 

Takţe tam uţ záleţí na tom, jaká to byla oblast a kdo ji měl na starosti.  

 

Já: A ty jsi také byl členem té Metodické skupiny? 

 

Dick: Ano, také jsem byl členem Metodické skupiny, tehdy jsem ji nevedl, teď ji vedu 

(úsměv). Byl jsem tam ale od začátku. A ta moje role byla vlastně ty věci přetavovat do té 

konkrétní podoby, ţe prostě  vznikly nějaký aktivity a bylo potřeba říct: Ano, ty aktivity musí 

nějak vypadat, aby se to pak dalo vzít. Nebo oni vytvořili nějaký aktivity a já jsem to pak 

jakoby sléval dohromady. Nebo jsme to přetavoval do toho, aby to bylo praktický a 

pouţitelný. Takţe taková jakoby do určité míry role vzít to všechno pěkný, co oni vymyslí, ti 

všichni odborníci, a přetavit to do podoby, která bude pěkná, srozumitelná, zajímavá atd.  

 

Já: A jak bys nazval tu svou funkci? 

 

Dick: Byla to funkce něco jako Šéf skautské stezky. Já jsem byl za tím, aby ta stezka byla a já 

jsem dělal ty kroky k tomu, aby se zrealizovala. V dílčích věcech dílčí lidi pracovali na svých 

úkolech a já jsem to pak nějak přetavil dál.  

 

Já: Takţe to tedy bylo všechno pod tebou?  

 

Dick: Vlastně ano. Jak to říct. Ono je blbý, ţe to bylo personálně propojený. Jo jako kdyţ si 

vezmu Ekologický odbor, který dělal ve dvou oblastech, jak mi říkáme E a F, Svět okolo nás 

a Příroda okolo nás, tak to je jedna z mých pracovních skupin, ale byli přímo propojeni do té 

Metodické skupiny, která byla vlastně nade mnou. Takţe se to nedá jednoduše popsat, ale 

v podstatě já jsem měl na starosti tu stezku a měl jsem k tomu v zásadě dvě skupiny, dva typy 

skupin lidí. Jednak to byla Metodická skupina, coţ je můj hlavní tým, který pracoval na té 

stezce a já jsem ho vedl, byť jsem nevedl tu Metodickou skupinu, ale ten tým, který pracoval 
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na té stezce. A potom ty Ekologický a Duchovní odbory pracovali ještě za tou Metodickou 

skupinou. Ono to častokrát bylo, ţe to nebyl třeba odbor, ale kdyţ byl garant oblasti Můj 

domov, tak k tomu není ţádný odbor, ale zase to ten člověk neděla sám, ale měl skupinu 

nějakých lidí, kteří se té problematice nějak věnují a mohli k tomu něco dát.  

 

Dick vysvětluje podle nakresleného schématu.... 

 

  Takţe tady je to, co jsem vysvětloval: Náčelnictvo, Výkonná rada. Náčelnictvo zadává 

Výkonné radě a Náčelnictvo má svůj orgán Metodická skupina pro program a Výkonná rada 

má svého zpravodaje. Takţe Metodická skupina vytváří ten strategický pohled, coţ jsou ty 

kompetence a jakým směrem to bude směřovat. A tady to je konkrétní realizace (viz oblast 

pro stezku), aby byly kníţečky, které si můţe někdo koupit. Můj úkol tedy je udělat Nový 

program pro Junáka a stezky jsou z toho nějaká část. Kdyţ se tedy podíváme, jakým 

způsobem byly řízeny ty stezky, tak si představ, ţe je nějaký tým, který na tom pracoval. Ten 

tým se hodně překrýval s Metodickou skupinou. Dá se říct, ţe tým stezky rovná se Metodická 

skupina (personálně). Toto je tedy ten tým té stezky, tady jsem já jako šéf toho týmu, pak tady 

byly dvě trošku speciální osoby, jeden byl šéf Metodické skupiny, kterou jsem nevedl, ale 

vedl jsem tým stezky, který se personálně rovnal metodické skupině, ale zároveň jsem nevedl 

Metodickou skupinu. Ta Metodická skupina řeší spoustu jiných dalších věcí neţ jenom 

stezky. Měli jsme tam jednoho zaměstnance, který na částečný úvazek pracoval na Novým 

programu a byly to vlastně ruce pro naší práci. A pak tady bylo asi dalších pět lidí, kteří byli 

garanti těch jednotlivých oblastí. Byl tu člověk, který měl na starosti garantovat oblast Příroda 

a on do toho týmu přinášel všechno, co tam bylo potřeba.  

 

Já: Takţe tyhle prázdný kolečka jsou garanti jednotlivých oblastí?  

 

Dick: Ano, ale nejsou tady všichni.  

 

Já: Aha, a řekneš mi je pak?  

 

Dick: Ne. (smích) Jo... Spíš tě odkáţu, kde je najdeš.  

 

  Kdyţ si vezmeme třeba garant oblasti E, F, coţ je Příroda, tak to byl Petr Klápště – 

Hříbek, coţ je člověk, který je v Ekologickým odboru. V Ekologickém odboru je ale spousta 

dalších lidí, kteří společně dávali dohromady ekologické kompetence, ekologický aktivity a 

Hříbek byl ten, který to přenášel na Metodickou skupinu. A samozřejmě, aby to nebylo tak 

jednoduchý, tak Hříbek samozřejmě nebyl šéfem Ekologického odboru, to byl někdo jiný. To 

ale není důleţitý.  

 

Já: Ten není důleţitý ten šéf v tomhle?  

 

Dick: V tomhle systému ne. Ale jak se to vezme, třeba tady tento člověk, coţ byl garant B, C, 

tak to byl nějaký Edy – Jiří Zajíc. Ten má za sebou Duchovní odbor, kde jsou různí lidi, ale 

on je i šéfem Duchovního odboru. (smích já i Dick)  

  Jde o to, ţe tady je nějaký tým, ten zástupce má své spolupracovníky, ať uţ je to odbor 

nebo skupina nějakých lidí, se kterýma to dával dohromady. Takţe třeba ten hlavní tým bylo 

asi 8 lidí, ale kdyţ řeknu, kolik lidí se na tom podílelo, kdyţ řeknu 50, tak nepřeháním, a to 

nepočítám testovací oddíly atd.  

 

 



 83 

Já: A tenhle šéf (viz nákres), to jsi byl taky ty?  

 

Dick: Ne, to byl Roman Šantora – Bobo. Zaměstnanec je Moulin – Frant. Šereda. Hříbek, 

Edy a pak tady byli ještě další – Skippy, Naďa Kramplová (ta by ti toho asi tolik ani neřekla).  

 

Já: Takţe mám: Hříbka, Skippy, Edy a Naďa. A to je všechno?  

 

Dick: To jsou všichni garanti oblasti. Protoţe Edy měl Béčko i Céčko a Hříbek měl Éčko. A 

těch oblastí je šest.  

 

Já: A ten šéf, ten dělal co?  

 

Dick: Roman Šantora – Bobo byl ten člověk, který stál hodně u toho zrodu té celé přeměny 

v to, aby vznikla Charta, začaly se dělat kompetence atd., tedy to celkový myšlenkový zadání 

toho proudu. Já uţ jsem byl prostě jenom ten jakoby ,,kopáč“, který to dotlačil do těhle 

malých barevných kníţeček. On byl ten, kdo rozkopával tu kouli toho Nového programu, aby 

se to začalo dělat. Metodická skupina se tedy stará o to, aby to směřovalo dobrým směrem a já 

se starám o to, aby se to koulelo.  

 

Já: A ten zaměstnanec, ten byl nějak důleţitý?  

 

Dick: Ano, byl hodně důleţitý, ale myslím si, ţe ne v rámci tvého projektu. Prostě jde o to, ţe 

toto byly všechno dobrovolníci a té práce tam bylo ohromný mnoţství a vlastně Moulin byl 

tam proto, kdyţ bylo potřeba tam něco přepsat, opravit, začít dávat dohromady, prostě uţ 

taková ta černější práce, tak tu dělal člověk, kterého jsme tam na to měli a musel to udělat, ne 

protoţe se mu chce nebo nechce jako dobrovolníci, ale protoţe musel a byl za to placený.  

 

  Myslím si, ţe zajímavý rozhovor by mohl být s testovacím oddílem, coţ byl třeba Čáp, 

který byl u toho vzniku ne v té vymýšlecí fázi, ale vlastně si to vyzkoušel a zjistil, ţe to 

nefunguje, zjistil, jak moc se to pak změnilo, zjistil ten skok. V tom by to mohlo být 

zajímavý. Nebo bych ti mohl domluvit setkání s kritikem, který by ti řekl, ţe to není tak 

skvělý, jak to všechno vypadá. (úsměv) 

 

Já: Budu na rozhovor potřebovat asi ještě garanty, abych zjistila zdroje, o které se opírali, 

kdyţ tvořili.  

 

Dick: Tam bych před tím doporučil, neţ půjdeš třeba za Hříbkem, tak si sehnat ty příručky a 

podívat se na něj, tam najdeš spoustu zdrojů a moc věcí. Abys na to byla aspoň trošku 

připravená.  

 

Já: Ke karetní hře bude nejlepší tvůrce Pajáda?  

 

Dick: Je otázka, co potřebuješ vědět. To, co jsem tady povídal je stezka, samotný jádro 

stezky. Co stojí mimo to je Sacculous a Nováček.  

 

Já: Ta karetní hra byla tedy vytvořená aţ na tu stezku?  

 

Dick: Ta hra v podstatě vznikla tak, ţe kdyţ jsme v roce 2006 na té první akci sestavovali 

stezku, tak jsme tam říkali, ţe hledáme motivační zdroje nebo motivační cesty. Jak kromě 

aktivit děti ještě jinak namotivovat. A říkali jsme, ţe uvaţujeme o nějaké karetní hře, protoţe 
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jsem si uvědomili, ţe kdyţ si vezmeš nějakou karetní hru typu Magic nebo desková hra nebo 

něco takového, tak tam je to většinou tak, ţe něco hraješ, něco získáváš, v něčem se zlepšuješ, 

máš lepší bojový schopnosti, lepší magii, atd. Takţe ten princip je stejný jako v té skautské 

stezce, ty taky něco získáváš, nějaký dovednosti a tím se zlepšuješ v něčem. Tak jsme říkali, 

proč to nepropojit. Ale váhali jsme, jestli je to ta správná cesta. A vlastně tam se podařilo 

navázat kontakty na člověka, který znal člověka, který je profesionální vývojář her a tak jsme 

s ním začali spolupracovat. Vznikla taky nějaká experimentální hra, testovací. Ten člověk, 

který byl z Brna a není to ten Pajáda, ten vymyslel celé jádro hry, jak se to bude hrát a Pajáda 

byl ten, který to jádro doladil, dotestoval a dotáhl do té pěkné grafické podoby, kterou jsi asi 

viděla. Viděla jsi tu karetní hru?  

 

Já: Ne.  

 

Dick: To si myslím, ţe by se hodilo. (úsměv) 

 

A víš aspoň tu základní myšlenku, jak ta karetní hra funguje?  

 

Já: Ještě jsem se k tomu nedostala, na ty pravidla.  

 

Dick: Teď mi nejde o pravidla. Tam jde o to, ţe ta hra je o tom, ţe máš devět karet, který má 

kaţdý a ty karty ti dávají nějakou moc ve hře, co můţeš dělat a ty kdyţ si splníš jednu stránku 

stezky a dostaneš za to tu jednu malou kulatou nálepku, tak ty můţeš dostat jednu kartu do té 

hry. Takţe ve finále kdyţ si splníš celou stezku, tak nebudeš mít devět karet, jako tvůj 

začínající spoluhráč, ale budeš jich mít 27 plus devět. Ty tvé moţnosti v té hře se nějakým 

způsobem zvýší. Je lepší mít víc těch karet, protoţe jsou lepší, zajímavější, atraktivnější atd. 

Takţe vlastně ty hraješ s nějakým spoluhráčem a na základě toho, ţe v  stezce něco splníš, tak 

můţeš mít jakoby výhodu v té hře. Je to něco, co tě motivuje ty karty získávat, tím pádem 

plnit aktivity atd. To je myšlenka té hry, aby to nebylo tak jednoduchý, tak máme čtyři stupně 

stezky, takţe je čtyřikrát dvacet sedm karet, tj. čtyřikrát rozšíření. 

 

Já: A Pajáda mi k tomu řekne víc? O skautingu a o propojení s hrou?  

 

Dick: To propojení je tak, jak jsem ho řekl. Propojení je v tom, ţe máme 27 bodů stezky a ta 

hra pracuje s dvaceti sedmi kartami. Tam uţ není ţádný propojení s úkoly. Vlastně to 

propojení fungovalo tak, ţe existoval jeden proces pro stezku a vedle toho jeden proces pro 

Sacculus. A tam byl Pajáda, autor hry, ilustrátoři. A pak byl proces pro Nováčka. A kaţdý 

z těch procesů měl svého šéfa: pro Sacculus to byl Pajáda, pro Nováčka Maho z Brna, šéfové 

těch jednotlivých věcí. A vlastně mým úkolem je v rámci tohoto Nového programu bylo 

všechny tady ty věci propojovat. Tady jsem byl sám sobě šéfem, protoţe jsem byl šéf toho 

projektu a zároveň šéfem tady toho celého. Pajáda vytvářel hru a já jsem zajišťoval to 

propojení, on se mnou konzultoval hru a já jsem věděl, jak bude potřeba to propojit s tou 

stezkou, takţe jsem některý věci směřoval, jak to bylo potřeba. Stejně tak to bylo u toho 

Nováčka. U toho Nováčka Metodická skupina viděla zadání, nějakou základní představu, 

k čemu by ten Nováček měl být a pak na tom pracoval Maho se svým týmem, ladili to se 

mnou. Pajáda měl k sobě Lupena, který pracoval na grafické stránce karet. Hra má i svou 

papírovou krabičku, takţe to uţ vypadá jako fajnová hra. Vyloţeně hra, za kterou se nemusí 

stydět ţádné hračkářství (úsměv).  
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Já: A všichni hrají dohromady? Nezáleţí na tom, jaký mají stupeň? Vyšší stupeň je pro hráče 

výhoda, ne?  

 

Dick: Tam je to tak, ţe...Kdyţ se začala dělat stezka, tak všichni, ať uţ plnili první nebo 

čtvrtý stupeň, tak začali pouţívat první rozšíření, protoţe tehdy bylo vydané jenom jedno 

rozšíření. To bylo v zásadě jedno. Teď uţ jak se to postupně uvádí do praxe, tak uţ je vydaný 

druhý rozšíření a teďka se bude připravovat třetí a čtvrtý. Je to stavěný tak, ţe kdyţ bude hrát 

člověk, který bude mít první rozšíření a člověk, který bude mít třetí rozšíření, tak můţou spolu 

hrát. To třetí rozšíření není automaticky silnější, ale jsou tam nový moţnosti, něco 

netradičního. A celkově je ta hra stavěná tak, ţe záleţí na tom, jak člověk hraje. Není to 

automaticky: Mám víc karet, mám vyšší stupeň, zvítězím. Tak to prostě není.  

 

  Ještě mě napadá jedna věc. Ještě jsou dvě věci, kterých jsme se vůbec nedotkli a 

nevím, jestli je to záměr nebo jestli jsme na ně zapomněli. Co se týká toho Nováčka, tak 

Nováček také vznikal nějakým experimentem, nějakým testováním. Experimentální Nováček 

byl vydaní rok před současným Nováčkem. Kdyţ se podíváme dovnitř, tak ten Nováček byl 

prostě úplně jinej. Pustilo se to na půl roku do oddílů a ty to začaly vychytávat, ţe to je prostě 

špatně, co tam nesedí, jak váţný věci, tak i drobnosti typu, ţe se tady podávají pravý ruky a ne 

levý atd. Nováček byl, kdyţ nepočítám sebe, práce dvou lidí. Člověk, který to má na starosti 

na základě zadání vytvořil, co by tam mělo být a pak Rozárka napsala ty texty. Takţe ne 

všechny věci musí vznikat takovým jakoby obrovským způsobem jako např. stezka.  

 

Já: Já jsem právě myslela, ţe ten Nováček byl součástí jako je to v té staré stezce. Je to 

všechno v jedné kníţečce.  

 

Dick: Nene, tady vlastně ta stezka je tvořena pěti kníţečkami: Nováček, který formátově a 

graficky trochu navazuje na ty stezky a pak čtyři stupně. Takţe ten Nováček, pak jsou tam ty 

Výzvy, všechny ty Jak se lozí po stromech a Nekrmíme děti atd. (úsměv), tak to vlastně bylo 

vymyšlený aţ na závěr. Věděli jsme, ţe něco takového budeme chtít, to jsme věděli od 

začátku, ale to jsme zvlášť netestovali. Vymysleli jsme to aţ po testování experimentální 

stezce, nějak jsme to zkonzultovali a vydali. Zrovna ty Výzvy je něco, co hodně funguje 

v motivaci dětí. Je to drobnost, která se nemusela sloţitě vyvíjet, ale je to ta motivace mít 

moţnost to udělat.  

 

Kolik myslíš, ţe takových kníţeček je vůbec v oddílech?  

 

Já: Vůbec netuším.  

 

Dick: Tak si zkus tipnout.  

 

Já: Určitě hodně asi...(úsměv) 

 

Dick: ...kdyţ se tak ptám, co. (smích) 

 

  Teďka je to podstatě dva roky od té doby, co se to začalo pouţívat. My nemáme moc 

tvrdých dat, abychom prostě věděli, jak se to pouţívá nebo nepouţívá. Máme informace, jak 

se potkáváme s lidmi, bavíme se s nimi na seminářích, takţe to je nějaký vzorek. Máme 

informaci, co nám ukazuje tu poptávku, jak moc se to prodává. A pak jsme dělali čtvrt rokem 

průzkum a teď to asi zopakujeme: Jak jste na tom se stezkou. Ten oddíl si vybral jeden 
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z mnoha statusů: zavádím, nechci pouţívat, a já nevím co všechno. A to nám dalo obrázek, 

jak na tom ty oddíly jsou. A co se týká té mé otázky, spíš jen pro zajímavost, tak teď je 

v hnutí asi 25 000 stezek, 3000 tvoří nefantasy stezky. Sacculus, toho máme venku asi 5000 a 

Nováček 6000. Kdyţ se člověk podívá na grafy, tak tady byla nějaká špička, kdy to byl 

obrovský boom. Problémem jsou oddíly, který do toho jdou, baví je to, ale trochu se tam 

ztrácí ta úvodní motivace při tom zavádění. Na začátku, kdyţ to začnou pouţívat v oddíle, tak 

je to zajímavý, nový, barevný, atraktivní, ale kdyţ se to zavedení neudělá dobře, tak můţe 

pozornost upadat a nechytne se to tak.  

 

Já: To uţ tedy všechno k té stezce. Jen ještě jestli bys mi mohl říct tvé zkušenosti se 

skautingem, různý kvalifikace, a tak.  

 

Dick: To bude na dlouho. (smích) Moţná mám někde skautský ţivotopis. (smích) Základní 

charakteristiku najdeš v metodice Jak pracovat se stezkou.  

 

Já: To je malý. (úsměv) 

 

Dick: Jo to je moc malý... (smích) Potřebuješ nahnat stránky, jo? (smích) 

 

  Zkusím to nějak zkráceně. Začal jsem skautovat někdy v 91, to mi bylo 11 let, na 

začátku skautského roku. Klasický skaut, rádce, vedoucí, tím vším jsem prošel. V 18, 19 jsem 

začal vést vlčata, takţe jsem asi 5, 6 let vedl vlčata, velkou dravou 35 člennou smečku (smích) 

divokých vlčat. Pak jsem oddíl předával a byl jsem aktivní hlavně na středisku. Přeţenil jsem 

se do ČB, na dálku jsem zůstal s naším střediskem a tam jsem zvaţoval, ţe se zapojím ve 

skautu tam a nebo jsem dostal nabídku jít sem na ústředí dělat zpravodaje. Takţe jsem šel 

dělat zpravodaje, teď uţ je to asi 6 let, od roku 2004. To je síla, jak uţ je to dlouho. (úsměv) 

Takţe to je celý asi tak. Od té doby jsem v Budějicích, částečně v Písku, kde jsem pracoval, 

řeším všechno na dálku, potkávám se spoustou lidí, řeším tento Nový program a spoustu 

dalších věcí.  

 

Já: A to jsou jaké věci?  

 

Dick: Obrovský balík Nový program, před pár lety to byla hlavně stezka, teď pode mnou běţí 

mnohem víc projektů (viz Zdrojová prezentace). Dále to jsou tábory, celostátní akce.  

 

Já: A ještě jestli se můţu zeptat na věk?  

 

Dick: 30.  

 

Já: Ještě vlastně vzdělání.  

 

Dick: Vysoká škola elektrotechnická v Brně.  

 

Já: Tak to uţ je všechno.  

 

Dick: Kdybys měla jakékoliv dotazy, tak se můţeš na mě obrátit.  

 

 Ještě bych ti rád ukázal, co uţ máme hotové a co se ještě chystá. Tabulka je rozdělená 

na různé věky (např. skautský věk) a na osoby, pro které to bude. Pro vedoucí se chystají 

různé metodiky a handbooky. Kdyţ se podíváš na skautský věk: skautské stezky ty máme 
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všechny, skautské  handbooky některé ano, některé ne, odborky se musí dodělat, rádcovský 

zápisník chybí, chybí tři metodiky.  

Dále se chystá publikace, která se týká kompetencí. Mělo by to být něco podobného 

jako je Experimentální stezka pro vedoucí, něco, kde budou ty kompetence vysvětlený a kde 

se to všechno uvede v tom kontextu, který my drţíme, ale není tolik vidět. Ve finále bude 

kníţečka, která bude skautský výchovný program, vše z vrchu vysvětlí a ukáţe, ukáţe tak, 

aby tam byly všechny věkový kategorie a všechny nástroje atd. To si ale budeme muset ještě 

chvíli počkat.   
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Roman „Bobo“ Šantora  

věk 37 let 

 

17. 5. 2010  

Ústředí Junáka 

 

Já: Mohl bys mi říct něco o sobě a o zkušenostech ve skautingu?  

 

Bobo: Já jsem přišel v roce 1982 do turistického oddílu a tam jsem začal chodit jako dítě. A 

po 89 jsme se stali skautským oddílem. Ten oddíl pak v Junáku zůstal a já jsem ho v roce 92 

začal vést. Vedl jsem ho asi pět let. K tomu jsem pak vedl rovery. Pak jsem předal oddíl 

někomu dalšímu a začal jsem se věnovat v Junáku jiným věcem, hlavně vzdělávání činovníků. 

Tomu jsem se v podstatě věnoval 10 let, kurzům, školení, vzdělávání a od roku 1993 jsem 

v Junáku začal pracovat, aţ do minulého roku 2009. A zabýval jsem se nejdřív kníţkami a 

časopisy, dělal jsem dělal jsem ředitele nakladatelství skautského a posléze jsem se věnoval 

hlavně komunikaci s médii a s veřejností a různým dalším projektům. A co se týká skautského 

programu, tak jsem se mu začal víc věnovat někdy 2003, 4 asi.  

 

Já: To bylo v době, kdy program vznikal?  

 

Bobo: No v podstatě ta věc byla tak, ţe jsem dlouhodobě měl pocit, ţe se by se se skautským 

programem mělo něco dělat, s tím, ţe v Junáku s tím tehdy nikdo nic nedělal. Ojediněle se 

měnily nějaké věci, jako odborky, u Svojsíkova závodu se v pravidlech změnily dvě věty 

nebo se zavedla nová disciplína, atd. Ale já jsem cítil, ţe je potřeba s tím programem dělat 

něco víc, protoţe nestačilo dělat jen kosmetický změny. Veškerý skautský program, to jest 

jeho hlavní výchovné nástroje, odborky – ty prošly největší proměny, hlavně ale skautský 

stezky, závody, v podstatě stály na konceptu roku 46, v zásadě řekněme spíš pak roku 68, a 

věci, které se v nich udělaly od té doby, byly kosmetického rázu. Přidaly se nějaký disciplíny, 

nějaký se odendaly, některý byly volitelný – u stezky, a tím to vlastně skončilo. Byly to tyhle 

změny a já jsem cítil, ţe to není dobrá cesta. U závodů jsem zjistil, ţe je jejich podoba je 

ovlivněna závody z doby komunismu, z turisticko-branných závodů, a ten Svojsíkův závod, 

tak jak byl vymyšlený v roce 47, kdy došlo k tomu, ţe si činovníci tehdy řekli, ţe nějaký 

závod Junák potřebuje, tak byly výrazně jiný. Ta podoba závodů z roku 47 vypadal jinak neţ 

podoba po roce 90. To byla další věc, u které jsem si říkal, ţe by se to mělo změnit. A měl 

jsem pocit, ţe se s tím něco má dělat. Někdy v roce 2002 nebo 2003 došlo k situaci, kdy jsem 

si říkal, ţe je s tím potřeba něco udělat, ale nemám na to čas. Ani v Junáku nebyl tehdy nikdo, 

kdo by se tomu věnoval, tak jsme přišli s takovou představou, která byla taková, ţe by Junák 

se tomu věnoval, ale ţe nemá nikoho, kdo by vymýšlel ten proces, jak vůbec projít tvorbou 

skautského programu, jak to udělat. Protoţe to znamenalo pochopit spoustu věcí jinak. A 

určitě to souviselo i s tím, ţe ta obnova programu probíhala i v Evropě, nebylo to pouze u nás. 

Tak jsme hledali, kdo by nás tím provedl. Tehdy ta představa byla taková, ţe se najal někdo, 

kdo těmto procesům rozumí a provedl nás tím procesem. Ne ţe by nám vytvořil obsah, to 

vůbec ne, ale pomohl nám, jak nadefinovat cíle. A nás by to zbavilo velké části práce, té 

administrativní, a mohli bychom se věnovat obsahu. Jenomţe v tu dobu, kdyţ jsem s tím 

přišel, coţ byl materiál do Výkonný rady, tak to někdo vynesl ven, strhla se velká bouře 

odporu, petice. Tam bylo uvedený, kolik by i stála změna toho skautského programu, ale to 

znamenalo, ţe by se vytiskly stezky a udělalo se spoustu dalších věcí, coţ samozřejmě ty lidi 

vytrhli z kontextu a protoţe dneska uţ ten program stojí z hlediska financí víc peněz. Teď 

přišla poměrně nechutná kampaň, která celou tuhle věc zabila a zastavila ji na nějakou dobu, 

asi rok. V tu dobu jsem se k tomu oklikou vrátil, z úplně jiného pohledu. My jsme tehdy 



 89 

připravovali strategie vnější komunikace Junáka, tu strategii jsme si nechali oponovat od 

jedné agentury, která s námi pracovala. A ta nám řekla jednu věc, ţe je sice hezký všechno, co 

jsme si vymysleli ve vnější komunikaci a ţe je to dobře vymyšlený, ale pokud nezměníme ten 

produkt, to znamená, neproměníme ten program skautský tak, aby byl adekvátní pro dnešní 

dobu, tak v tu chvíli v podstatě nemá smysl investovat do té vnější komunikace peníze. Já 

jsem si v tu dobu uvědomil, ţe je potřeba jít jinou cestou a věnovat se obnově skautského 

programu v šíři, v jaké by měl být.  

 

 Takţe v podstatě někdy v roce 2003 jsem o tom přemýšlel a napsal jsem takový 

materiál, který se jmenoval „Nechtěli jsme na moře“, coţ byl takový dokument, který 

v podstatě se zamýšlel nad tím, co by měl Junák udělal, aby nějakou proměnou prošel. Ten 

dokument, který jsem rozeslal svým x-přátelům, jak z Výkonný rady, tak i mimo, tak nějak 

vyústil v to, ţe: ano, touto cestou je potřeba jít a nějakým způsobem se do toho pustit.  

 

 Takţe se začalo dělat paralelně na dvou věcech, který nám obě přišli důleţitý. Jedno 

bylo to, ţe jsme se s Pavlem Černým pustili do poměrně náročného procesu, který byl právě 

díky tomu, ţe jsme měli neblahou zkušenost s tou peticí a s nepochopením té věci, to 

znamená, proč a jak, tak jsme se rozhodli, ţe první musí být uvědomit si potřeby té změny 

v hnutí, protoţe pokud hnutí nepřijme vnitřní pocit, ţe je potřeba ten program změnit, ţe je 

potřeba s ním něco dělat, tak to nemá smysl. Takţe my jsme tehdy si řekli, ţe ten jeden směr, 

kterému se musíme věnovat, je to, ţe Junák potřebuje vyvolat pocit, ţe ta změna je třeba mezi 

vedoucíma oddílu, činovníky, atd. a zároveň, ţe je to klíčový je, coţ jsem se snaţil v tom 

„Nechtěli jsme na moře“ popsat, vydefinovat, co jsou ty věci, které jsou dneska neměnné a na 

které se nesmí sáhnout, a co jsou naopak ty věci, které by se měly proměnit. Protoţe na 

obnova skautského programu byla velmi často vnímaná tak, ţe si máme sáhnout na skautské 

hodnoty a ţe změníme skautský zákon nebo ho nebudeme mít vůbec, kdyţ to zbagatelizují, a 

tak. Ale to byl samozřejmě nesmysl. A do té diskuse to bylo tak, ţe se směšovaly vedle sebe 

morseovka a skautský  zákon, věci, které jsou prostředky a který jsou cíle. A my jsme věděli, 

ţe s tímhle musíme něco dělat, ţe musí dojít k nějaké proměně.  

 

 Takţe jsme zahájili jakýsi proces, jehoţ výsledkem byla Charta českého skautingu a 

ten proces spočíval v tom, ţe jsme definovali klíčové věci, které v tom hnutí mají být nebo ne, 

oni byli definovaný stanovami našimi, coţ bylo poslání, principy a metoda skautská. A o těch 

dalších, ţe máme vést diskusi. A v podstatě jsme absolvovali takový „road show“ po celý 

republice, kdy jsme s Pavlem jezdili dva měsíce na semináře a projeli jsme celou republiku. 

Strávili jsme x-času s tím, ţe jsme si s lidmi povídali o tom, co je potřeba jak udělat, jaký 

změny je třeba dělat, bavili jsme se o tom, co jsou ty podstatný věci a co ne. Snaţili jsme se 

s lidmi diskutovat, vést je k tomu, jaké jsou ty neměnný věci a co je naopak na hraně, co 

spadá do těch hodnot a co uţ ne... Tak jsme absolvovali velké mnoţství těchto přejezdů a 

k tomu se ještě dělali výzkumy, které jsme realizovali mezi dětmi a veřejností na téma, jak 

vnímají skauting, říkalo se tomu tehdy: Skauti by na Matrix nikdy nešli. A tyto výzkumy byly 

velkou hybnou věcí toho, na čem jsme ukazovali, ţe pro ty dnešní děti jsme out a ţe 

potřebujeme nějakou změnu. Takţe ty výzkumy byly velmi silným komunikačním nástrojem 

pro tu změnu a zároveň i ty semináře. Myslím si, ţe tohle všechno se zúročilo, do té doby se 

v Junáku ţádný takový proces neuskutečnil, coţ se ukázalo bylo velmi dobře, protoţe 

v návaznosti na to, začal vznikat dokument, který se jmenuje Charta českého skautingu, kde 

několik lidí vytvořil koncept toho dokumentu a pak několik dalších lidí na něm postupně 

pracovalo a vytvořil nějaký „mustr“, který šel na sněm a na sněmu ještě došlo k drobným 

úpravám, ale uţ nebyly příliš veliký. A ten dokument se přijal. S tím, ţe tam bylo podstatný, 

ţe zatímco dva tři roky zpátky byl velký odpor proti tomu programu v tom hnutí, něco s tím 
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dělat, ale po těch třech letech byla naopak ţádostivost toho hnutí, aby se s tím něco dělalo. 

Tam opravdu došlo k výraznému posunu, ta Charta byla schválená drtivou většinou delegátů a 

opravdu ti lidi chtěli upravit skautský program, to bylo to hlavní, co z Charty vyplývalo, kdyţ 

pominu samozřejmě ty ideový věci, který tam jsou. To v podstatě dalo start pro ten program a 

dalo tomu nějakou legitimitu, ţe se ta věc má dělat a ţe to opravdu to hnutí chce.  

 

 Tak to je jedna část, ta větev, která se odehrála a druhá ta větev, kterou jsme začali 

dělat, někdy v roce 2004 (Charta byla schválena v roce 2005), a to bylo to, ţe jsme se začali 

neformálně scházet ve třech lidech, coţ byla Hanka Havlůjová-Smíšek, Víťa Růţička a já, a 

začali jsme tvořit to, jak by se měl ten program předělat, nikoliv obsah, ale spíš tu formu, jak 

k tomu dojdeme a jak se k tomu dobereme. Oni oba dva jsou profesionální pedagogové, proto 

oni. A začali jsme to vytvářet a dávat dohromady někdy rok před tím sněmem, i kdyţ to bylo 

neoficiální. My jsem si ale řekli, ţe uţ nemůţeme čekat, ţe uţ ten čas nadešel. Kromě toho 

jsme sbírali veškeré podklady ze zahraničí, kde se také dělali změny, a já jsem strávil hodně 

času na Slovensku, kde oni uţ několik let procházeli tou prací na obnově skautského 

programu, coţ byla pro nás velká inspirace i motivace pro to to dělat. A ve chvíli, kdy se 

Charta přijala, tak se netvořilo na zelený louce, ale existoval uţ vymyšlený systém, který jsme 

udělali v té malé skupince lidí, plus ještě za pomoci konzultací Václava Břicháčka, tak 

vznikla jakási představa, jak se v tom celém procesu budeme ubírat a kudy chceme jít. A to 

znamená, kdyţ sněm odsouhlasil Chartu, tak Náčelnictvo Junáka jmenovalo svůj orgán, který 

měl řešit Nový program, tj. Metodickou skupinu pro program, kterou jsem začal vést a dali 

jsme dohromady skupinu lidí, která se na tom podílela. Začali jsme vytvářet podobu Nového 

programu.  

 

Já: Já se tedy ještě vrátím k tomu, jak jsi říkal, ţe byla potřeba program změnit. Tak proč, na 

základě čeho?  

 

Bobo: Mělo to tři hlavní linie. První bylo to, kde jsme cítili, proč je potřeba program změnit, 

tak to byla stránka atraktivity pro děti. To byla jednoznačná věc, která byla vidět. Ani ne tak 

v tom, ţe by se do stezky měli dostat „nějaké lepší věci“, to nebyla ta hlavní podoba. Ale 

tehdy v tom Junáku mělo hodně lidí pocit, ţe nový prvky do skautingu nepatří, ţe vystačíme 

s tím, co jsme měli vţdycky a vţdycky budeme dělat tu morseovku a vţdycky budeme vázat 

ty uzle a ţe to bude v pohodě, jo, a ţe s tím si vystačíme. Ale tady jsme viděli, ţe to není 

reálný, ţe prostě musíme přinést modernější prostředky. Miloš Zapletal, to je taky důleţitá 

osoba pro ten Nový program, protoţe Miloš zpracoval takový dokument, s kterým jsme na 

začátku taky pracovali, protoţe on taky cítil, ţe je potřeba s tím programem něco dělat, 

neříkám, ţe po tom ve všem byl ztotoţněný s tou cestou, kterou jsme se vydali my, i jsme 

spolu o tom vedli diskuse. Ale on vytvořil přehled prostředků, které se pouţívali v době 

vzniku skautingu a které se pouţívají dnes, co v tom skautingu můţe být a co nemůţe, 

takovou tabulku, prostudoval k tomu různé materiály. A to bylo pro nás taky takové vodítko 

pro ty praktické činnosti. Miloš vţdycky říkal, ţe skauting musí být otevřený systém, ţe 

jakmile se uzavře a nebude přijímat nové prvky, tak v tu chvíli zakrní a skončí. A to byla 

jedna z podstatných věcí, na kterých to stálo. To znamená, ţe jedna ta linie nutnosti obměny 

toho programu byla jednoznačně vedená potřebou dát větší atraktivitu do toho skautingu. 

Hodně to taky stálo na tom výzkumu, o kterém jsem mluvil, kde ty děti říkali, ţe .... takový to 

oblíbený bylo, ţe skauti jsou zelení muţíci, kteří většinu času tráví v lese a tam někde opékají 

buřtíky nad ohněm... A to bylo jedno z podstatných témat té doby... Hledala se cesta té formy, 

to byl jeden z těch důvodů. Tam je potřeba říct ještě jednu věc, a to uţ mířím k dnešku, ţe u 

těch forem je hrozně těţký rozlišit, co je ta forma a kde ta forma přerůstá v obsah. Já si 

myslím, ţe dneska došlo k situaci, kdy část lidí, která skauting přebírá, tak nejsou ideální, na 
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druhou stranu, část věcí, které opustili, je velká škoda, ţe opouští. A ono je to těţký říct, ale 

za to můţeme do jisté míry i my, protoţe člověk se nikdy nevyhne do jisté míry zjednodušení. 

Kdyţ chceš převáţit ty zelený muţíky a ukázat, ţe ten skauting je mnohem pestřejší, tak 

vţdycky musíš nějaké věci zjednodušit. A tady moţná byla trošku chyba nebo to 

zjednodušení trvalo moc dlouho, ţe některé ty věci, které jsou důleţitý, tak dneska z toho 

skautingu mizí a myslím si, ţe je to škoda, protoţe jsou to důleţitý výchovný prostředky, 

který se nedají úplně nahradit. Na jedné straně to je, ţe morseovka je outová záleţitost, ale na 

druhou stranu ve spoustě oddílů dochází k tomu... teďka vezmu nějaký příklad, téměř nikdo 

dneska si sám na nic nevydělává nebo si sám nic nevyrábí a to bylo vţdycky spojené s tím 

tradičním skautingem, my jsem si sami šili týpka, vyráběli jsme si spoustu věcí sami, dneska 

všichni všechno koupí, já tedy neznám oddíl, který by šil týpko, i kdyţ to není sloţitý, my 

jsme všechny týpka ušili. Náš oddíl uţ to taky nedělá a myslím, ţe to je škoda, ţe to je věc, 

která se nedá ničím nahradit a takových věcí je v tom skautingu víc. To byla odbočka.... 

 

 Jedna osa tady toho byla ta atraktivita, druhá osa byla efektivita.Efektivita byla druhou 

silnou věcí a to je to, ţe my jsem si nějak byly vědomí toho, ţe ten čas, které děti tráví 

skautingem, bude v budoucnosti menší neţ byl dřív. Zatímco v minulosti, kdyţ já jsem třeba 

chodil do oddílu, tak pro mě byl oddíl vhodně časově vyplněná oblast volného času a z těch 

výzkumů vypadlo, ţe dneska to tak není, ty děti mají spoustu dalších krouţků a aktivit a 

kromě skauta chodí na kytaru, na keramiku, atd. A ten skauting uţ nehraje roli jako do těch 

80. let, kdy většina lidí dělala jednu nebo dvě věci, a tím to skončilo. Dneska mají děti ten 

volný čas naplněný od A do Z a mají spoustu aktivit, a ten skauting je jedna z těch aktivit, 

kterou dělají. A pro spousta z nich mu nevěnuje tolik času jako se tomu věnoval dřív. A my 

jsem si byli vědomí v tu chvíli, ţe zatímco byl v rámci času prostor pro výchovný působení 

v rámci času velký, tak dneska  tím, ţe se zmenšuje ten čas, doba tábora – dřív jsme jezdili na 

tři týdny, dnes tábor trvá 14, 15 dní, atd. Takţe je potřeba, aby ten čas, který se naplňuje, byl 

teda efektivně naplněný a pokud chceme dosáhnout ty poměrně velký ambiciózní cíle, které 

skauting má, tak musí ten čas v oddílový činnosti být efektivně naplněný vším, co dobře 

slouţí těm cílům.Coţ je zase problematický. Kdyţ to zase ukáţu na příkladech, jedním je 

morseovka, my jsem říkali: morseovka fajn, dobrý, neznamená, ţe je to špatná věc, ale je 

otázka... nebo ještě to vezmu na jiném příkladu: uzlování, já jsem vţdycky říkal, ţe je dobrá 

věc naučit se v oddíle uzlovat a čemu to je? A všichni říkali, ţe to učí, jemnou motoriku.  A já 

jsem na to vţdycky odpovídal: No to je dobrý, jemná motorika je fajn, ale skauting má 

mnohem větší ambice. Takţe já neţ, abych kaţdou schůzku věnoval čtvrt hodiny tomu, ţe 

budu trénovat s dětmi to, aby dokázali uzel uvázat za 1,2 s nebo 1,1 s, tak budu radši ten čas 

trávit něčím, co naplní ty hodnotový ambice, které ten skauting má.  

 

 Takţe ta druhá cesta byla hledat ty věci, ty činnosti, které povedou co nejvíc k tomu, 

abychom naplnili ty silný hodnoty, které ten skauting měl. A ţe to znamená, ţe hold některý 

věci ze skautingu vypustíme a budeme se věnovat jiným. Jak je to sloţité, stejně jako to jsem 

říkal u té atraktivity, je to ukázka teď toho, ţe to vedlo do jisté míry v tom skautingu, protoţe 

tam opravdu všechny ty semináře, které jsme dělali, způsobili, ţe se hodně lidí začalo 

zamýšlet, co by udělali jinak a někde to vedlo k nepochopení této věci, ţe třeba všichni se 

snaţili na táboře ten čas zefektivnit a naplnit ho kaţdou minutou. Ale cílem nebylo zefektivnit 

čas, ţe všude musí být ten program, protoţe děti si pak přestali sami ten program vytvářet, coţ 

je pro skauting a jeho sebevýchovnou snahu mnohem hodnotnější neţ to, kdyţ ten program 

jenom konzumují. Ono to obecně souvisí i s tím, ţe ta doba je konzumní... Často jsem se 

setkával s oddíly a ptal jsem se, proč děti nevaří a oni na to, ţe je to ztráta času, to za ně uvaří 

někdo jiný. Ale ţe je to silný výchovný nástroj samo o sobě, to uţ jim plně nedošlo. Vţdycky 
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je těţký nevylít s vaničkou dítě. Takţe druhá cesta, která tam byla, proč změnit program, byly 

důvody, ţe program by měl být efektivnější.  

 

 A třetí důvod byl ten, ţe pedagogika za tu dobu, kdy byl skauting zakázaný a nemohl 

se u nás v Čechách svobodně vyvíjet – ono se nakonec ukázalo, ţe jsme nebyly zas tak daleko 

od toho světa – tak se ukázalo, ţe pedagogika přinesla mnoho nových, chytrých a dobrých 

pedagogických postupů a souvisí to s tou efektivitou, který se dají dobře aplikovat na skauting 

a dají se dobře vyuţít k tomu, ţe ta výchova bude zajímavější, jak atraktivní, tak zároveň 

efektivnější. Takţe třetí věc spojovala obojí dohromady, a to je to, ţe jsme mohli a cítili, ţe by 

skauting měl přinést věci, nástroje a formy, které by pomáhali dosahovat cílů lépe. 

 

 To znamená, ţe kdyţ to shrnu, tak jedna věc byla ta atraktivita pro děti, druhá věc byla 

dělat věci, které budou přinášet co nejlepší efekt pro celkový záměr, který chceme, s čímţ 

souvisí i takové záleţitosti, ţe se budeme víc soustřeďovat neţ na praktický dovednosti, které 

jsou také důleţitý, ale nemusíme je tolik pilovat, tak se budeme soustředit na principy a určitý 

věci, který budeme dělat. Můţu to ukázat na závodech, kdyţ jsme je vymýšleli, tak tam jsme 

se tím zabývali, protoţe to směřovalo k tomuto bodu. A třetí věcí je, ţe pedagogika se 

vyvinula a mohli jsme přinést lepší nástroje. Takţe toto jsou hlavní důvody proč.  

 

Já: Souviselo to i s proměnou společnosti a s proměnou dětí?  

 

Bobo: Určitě. A to v tom, ţe děti mají jiné zájmy neţ dříve, nevystačilo se s tím, co bylo, 

jejich volný čas se zaplňoval jinak neţ v minulosti, doba se zrychlila. Souviselo to s tím, ţe 

úplně  jinak se zaplňoval čas dětí v tom slova smyslu, ţe byla mnohem větší nabídka neţ 

v minulosti. Kdyţ skauting začínal v tom roce 1911, tak v podstatě jediná organizovaná věc, 

kterou dítě mohlo dělat ve volném čase, bylo jít cvičit do Sokola a mohlo jít skautovat do lesa, 

nic jiného neexistovalo. Aţ někdy ve 30. letech se rodilo více aktivit soustředěné ve velkých 

městech. A samozřejmě to začalo jak po stránce organizace volného času, tak byznysu, který 

prorůstal do volného času dětí: počítačové hry, videa a tisíce věcí, které si osobovaly právo na 

ten čas. Dneska je čas a pozornost největší hodnota, jsou to největší hodnoty ve společnosti, 

protoţe jsou omezeny nějak. A do toho času, který máme kaţdý stejný – 24 hodin k dispozici 

– se snaţí narvat spoustu věcí a to dítě má dneska spoustu moţností, co bude dělat, můţe 

chodit do tisíce krouţků, hrát stovky sportů, koukat se na televizi, hrát počítačovou hru, hrát 

playstation, hrát miliony věcí, které najde na počítači, surfovat na internetu, atd. Na tohle jsme 

museli reagovat a ten skauting se musel stát „konkurence schopný“, tzn. musel najít to, co 

bude pro děti atraktivní, ale na druhou stranu nesměl slevit ze svých cílů. My jsme vnímali to, 

ţe obě ty věci se dají spojit. Skauting vţdycky fungoval na vahách a vţdycky vyvaţoval ten 

zájem dětí na jedné straně a ty hodnoty na straně druhé. A tohle byla věc, která si myslím, ţe 

jde zachovat... To znamená, ţe společnost se měnila, i děti v tomhle hodně... K proměně 

dochází stále, ale k proměně nám nakloněnější v tuhle chvíli neţ na začátku nového tisíciletí, 

a to je proto, ţe dneska mají děti rodiče, kteří podle výzkumů hodnotových orientací....se 

zvedá skupina lidí, pro které výchova k určitým hodnotám je důleţitá, pro ty jejich děti. 

Zatímco v 90. letech dominovaly peníze, byznys atd., ty hodnoty se zase vrací. A v tomto by 

nám společnost měla nahrávat.  

 

Já: Jak jsi říkal, ţe poprvé došlo k odmítnutí nového programu a pak za tři roky byl 

přijat...Tak co to způsobilo, ţe se to najednou přijalo?  

 

Bobo: Já myslím, ţe to bylo hodně o té komunikaci s lidmi. Protoţe tehdy, kdyţ jsme do toho 

šli v roce 2001 nebo kdy, tak byla představa taková, ţe se to vymyslelo na ústředí a s nikým 
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se o tom nemluvilo. Myslím, ţe ty důvody toho byly především v tom, ţe se celá ta věc 

vysvětlovala lidem a většina lidí v tom hnutí, neříkám všichni, to ne, ale většina lidí, hlavně 

mladí vedoucí chápali, ţe se ten program musí proměnit. Ale neměli pro to zdůvodnění, 

neměli nic, co by je spolu vedlo k tomu, ţe to tak má být, ţe je to víc neţ pocit a my jsme 

přinesli argumenty a důvody a ty si myslím, ţe byli pro hodně lidí podstatný. Takţe 

komunikace a to ţe byly důvody proč to dělat a ţe spoustu věcí, o kterých si lidi podvědomě 

říkali: ano, to je potřeba udělat, tak najednou se dověděli proč, jak, co a nač.  

 

Já: Teď se zeptám k Chartě. Co to ta Charta je, jestli bys mohl říct?  

 

Bobo: Charta je jakási snaha o definování nějaké vize hnutí po stránce programové. My jsem 

si schválně řekli, ţe nesmí být delší neţ dvě strany, to byla pro nás důleţitá věc, protoţe jsem 

věděli, ţe jinak to nikdo nebude číst. Charta tedy byla o definování vize hnutí v programové 

oblasti na období 10, 15, 20 let. Ne ţe by se změnilo něco ve skautingu, ale změnila se ta 

společnost. Skauting na sebe přibral obrovské mnoţství nánosů, u nás dané hodně tou dobou 

nesvobody, kdy si spoustu věcí lidi vyloţili jinak, jak jsem mluvil o tom, ţe Svojsíkův závod 

v roce 90 a 48 vypadal znatelně jinak, jsem o tom napsal dlouhý článek do Skautingu, kde 

jsou popsány ty rozdíly, které byly. A kde, určitě v tom, jak byl myšlený Svojsíkův závod, 

bylo třeba to, kdy my jsme udělali tu radikální změnu závodu, tak to byl jednoznačně návrat 

ke kořenům, to nebylo ideový vymyšlení, ale byl to opravdu návrat k tomu, co chtěli lidi 

v roce 47, s Průchou počínaje a s dalšíma. Takţe Charta byla takovýhle dokument, který měl 

v podstatě tři obsahový části. V jedné se snaţil definovat tu vizi a to, jak vizi skautingu, tak 

vizi lidí, kteří skautingem projdou. To byly dvě velmi důleţité věci: aby bylo jasný, jaký má 

být Junák na jedné straně a jaký mají být lidé, kteří skautingem projdou. To byla jakási vize 

člověka. A od tohoto se měl pak odvíjet ten program. Chceme, aby ve 26 letech byl ten člověk 

takovej a takovej a co musíme udělat proto, aby ten člověk k tomu postupně došel a jak mu 

pomoct. Druhá část té Charty se soustředila na takové ty věci, které se týkaly toho, co jsou ty 

klíčové věci, které nesmí zmizet, aby skauting zůstal skautingem na jedné straně a na druhé, 

co jsou ty věci, které můţeme měnit, a s tím související části. A třetí byly konkrétní cíle, co se 

má začít dělat, coţ byly tři nějaký konkrétní věci, které jsou nutní dělat, priorita byl 

samozřejmě ten skautský program. To byla Charta jako dokument, který v podstatě měl říct: 

toto je to, na čem se lidé v Junáku shodnou, taková ta základní vize, kudy se máme vydat.  

 

Já: Uvádí se tam, ţe je třeba hledat prostředky a postupy, které osloví dnešní děti a mládeţ. 

Tak o jaké prostředky a postupy se jedná?  

 

Bobo: To byla právě ta snaha, kdyţ jsem říkal, na čem stál ten skautský program, tak to byla 

ta první část té atraktivity těch prostředků. Ale nejenom ona. Bylo to to, ţe na jedné straně 

bylo potřeba hledat věci, ţe dneska uţ nevystačíme s morseovkou a s uzly, ale bude potřeba 

hledat GPS do programu a další nástroje moderní doby, protoţe jsme byli přesvědčeni o tom... 

já to ukáţu na tom Svojsíkově závodu, ţe různé pomůcky se budou měnit a proměňovat. Za 

10 let se proměnilo tolik různých prostředků pro pobyt v přírodě, které byly před tím asi 50 let 

neměnný. Přišlo miliony nových materiálů, zatímco my jsme si museli lámat hlavu, jak dobře 

zabezpečit stan, aby nám do něj neteklo, jak ho naimpregnovat. Dneska uţ to nikdo neřeší, 

protoţe technologie jsou takový, ţe to není potřeba, atd. Tak jsme chtěli přejít k věcem, které 

jsou důleţité bez ohledu na tyhle záleţitosti, to znamená: schopnost týmové spolupráce, 

schopnost poradit si s problémem, i kdyţ nemám vybavení, které bych měl mít. My jsme 

třeba hodně času věnovali tomu, které věci z praktických dovedností mají zůstat a které věc 

ne. Věděli jsme okamţitě, ţe první, co musí zůstat, na co se má klást velký důraz, tak bylo 

třeba znalost první pomoci, chování v krizových situacích, to jsou věci, které budou pořád 
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platný. Zatímco mnohem méně úsilí by se mělo věnovat jiným záleţitostem, morseovce třeba. 

Snahou tedy bylo zapojit do toho skautingu všechno, co je myslitelný. A druhá věc, ke které 

jsme se chtěli vrátit, říkám vrátit, protoţe ono to tak bylo, to přinesli ty moderní pedagogické 

trendy do výchovy v posledních 20-30 letech, ale ve skautingu to bylo od začátku, a to bylo, 

ţe jsme chtěli, aby se děti co nejvíc sami vnitřně podíleli na tom, co dělat. A my jsme byli 

přesvědčení, ţe to je zároveň atraktivní pro ně. Ţe to, děti budou sami spolurozhodovat o tom, 

co mají umět ve stezce, jak si jí vyhodnotí, jak s tím pracovat, a to všechno, tak to byly věci, 

které nám přišli... ţe jedna věc je atraktivní, co dělám, a druhá věc je atraktivní, jak to dělám. 

A obě ty věci byli důleţité pro ten program a u obou jsme byli přesvědčení, ţe byly nositelem 

té atraktivity, nejenom to, ţe budeme pracovat s GPSkama, ale ţe atraktivní je i to, ţe to budu 

dělat určitým specifickým způsobem, a ten specifický způsob bylo to, ţe si o tom mohu sám 

rozhodnout, mohu to sám vymyslet, atd.  

 

Já: A pak se tam ještě říká, ţe skautské vzdělávání se má přizpůsobit i novodobému 

programu. Tak v čem spočívá ta inovace?  

 

Bobo: V podstatě my jsme věděli, ţe jsou tři věci, který by skauting měl udělat pro to, aby 

dokázal v proměňující společnosti přeţít. Ty tři věci byly: změnit program, aby mohl být ten 

program změněný, tak se tomu muselo uzpůsobit vzdělávání a třetí aby jsme dokázali 

vypracovat lepší propagaci hnutí, aby o nás veřejnost věděla, ţe se určitý věci mění. Musím 

říct, ţe ty dvě věci, kromě programu, určitě nešli tak dobře a tak rychle jako ta první. Bylo to 

daný i tím, ţe my kdyţ jsme vytvářeli tu Chartu, i tu představu celou, tak jsme nevěděli, kolik 

práce to je. A ţe té práce je mnohem víc, neţ jsme si tehdy představovali, tak... coţ souvisí i 

s tím, kudy jsme se vydali k tomu programu, protoţe my jsme se rozhodli jít náročnější cestou 

neţ třeba šli Slováci, ale myslím si, ţe se nám to vyplatilo... tak, se nepodařilo ty další věci 

udělat tak rychle, nepodařilo se najít lidi, kteří by je táhli tak rychle, jak my jsme si 

představovali. To znamená, ta snaha o inovaci vzdělávání byla v tom, aby se ve vzdělávání 

kladl důraz na to, ţe se bude pracovat s novým programem, jak se s ním má pracovat, jaké 

principy jsou v něm obsaţený, co znamená a především, a to bylo velmi důleţitý, abychom se 

věnovali těm třem klíčovým záleţitostem: poslání, principy a metoda a aby ti vedoucí věděli, 

co to znamená. My jsme schválně, protoţe jsme na to chtěli klást velký důraz, pro to vytvořili 

speciální programy, iniciovaly jsme to, aby vznikla příručka Tichou poštou, která popisuje 

všechny tyhle tři věci. To znamená, ţe tahle změna toho vzdělávání byla především v téhle 

oblasti, prakticky to znamená, ţe bohuţel mnohem pomaleji, neţ mělo být, vznikla inovovaná 

Vůdcovská zkouška, která dneska uţ platí a která stejně jako program, stojí na kompetencích 

a která vychází ideově z toho programu, mění se tím i Čekatelská zkouška, na kterou nebyl 

kladen takový důraz, ale která by také měla projít proměnou nebo prochází. A to vzdělávání 

by se tam mělo upravovat. Ale jak říkám, nešlo to tak rychle, jak jsme si představovali, kdyţ 

jsme dělali Chartu.  

 

Já: Ještě tu mám jednu otázku k Chartě, kde se uvádí, ţe skauting chce cíleně oslovit mladé 

lidi, které zatím oslovit neumí, tak jak chce mladé lidi oslovovat a čím a jak se to promítalo 

do stezky?  

 

Bobo: To byl ten třetí bod a to byla lepší propagace toho skautingu. Do stezky se to 

promítalo, vlastně o tom jsem mluvil, jedna věc byla, ţe ta stezka měla být zajímavá a ten 

program měl vycházet ze všech přání, tuţeb mladých lidí a měla hledat takovou formu, která 

je pro ně zajímavá a atraktivní. A zároveň nerezignovala na ty hodnoty. Tam jsme si mysleli, 

ţe kdyţ ten produkt „dobrej“, tak ţe potom to přilákání těch lidí bude mnohem jednodušší. 

Druhá věc, která měla být další částí, bylo rozbít veřejný obraz, které jsme měli a který byl 
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postavený hodně na tom, skauti jsou ti zelení muţíci. On se nedal rozbít dřív neţ budou ty 

oddíly pracovat tak, aby to nebyla pravda tohle. Ve chvílích, kdy v oddílech dominovala 

morseovka a uzlování. A morseovka a uzlování nebyly jenom běţnou součástí programu, ale 

v podstatě dominovaly, kdyţ to tak řeknu, tak se ten obraz nedal rozbít. My jsme nemohli 

lákat na něco, co neexistuje. To je jako kdybychom říkali, přijďte k nám, budete dělat 

s GPSkou a oni by k nám přišli a nic takového by tam nezaţili, takţe by to nemělo smysl. 

Takţe my jsme věděli, ţe uţ na začátku musí dojít k téhle proměně. Proto jsme se o tohle 

snaţili, v té komunikaci jsme tohle akcentovali a myslím si, ţe nejvíc to bylo vidět v roce 

2007 při oslavách 100 let skautingu, kdy jsme se opravdu snaţili, aby ta komunikace byla 

vedená tímhle způsobem a myslím si, ţe se ukázalo, ţe to tak bylo, průzkum následný se 

nedělal, ale jsem přesvědčený, ţe by dopadl lépe neţ tehdy. Hlavně se proměnil ten skauting 

k tomu. Nechci říkat to, ţe dnešní zastavení poklesu členský základny, který trvá dva roky, je 

důsledek skautského programu,  jako doufám, ţe to tak je, ale nemám pro to ţádná data nebo 

výstupy, ţe to tak je. Ale myslím si, ţe opravdu ten skauting, udělal nějaký pokrok a ţe by se 

mu to zpětně mělo vrátit. Na druhou stranu je pravda, ţe bohuţel ta propagační část skautingu 

není dneska, poslední dva, tři roky, tak silná, jak by měla být. A myslím si, ţe tam by skauting 

taky potřeboval víc zabrat neţ dneska pracuje, protoţe konkurence je silná a je potřeba pro to 

dělat víc. Ale z hlediska toho programu to byly především tyhle důvody.  

 

Já: A jak souvisí Charta se stezkou? 

 

Bobo: Kromě toho, ţe Charta, jak jsem říkal, byla jakýmsi legitimizováním té práce na stezce, 

i kdyţ stezka byla jen jednou z těch součástí nového programu, i kdyţ nejviditelnějším, 

nejjasnějším, a díky rozsáhlosti největší práce. Spousta věcí, které se dělali před stezkou, 

protoţe to bylo především definování těch kompetencí, na kterých stojí veškerý skautský 

program, tak slouţí ke všemu moţnému, nejen ke stezce. Práce na kompetencích byla 

nejnáročnější práce z celého programu. To co přicházelo potom, tak těţilo z hotové věci. To 

byla jedna věc, ţe Charta legitimizovala proces obnovy stezky. Druhá věc byla taky velmi 

podstatná, jak jsem říkala, ta Charta definovala člověka, který skautingem projde, to znamená, 

ţe my jsme vycházeli z toho, čeho se má v jakém věku dosáhnout, aby se ten ideál člověka 

přiblíţil. Stezka potom stála na těchto principech, které byly v Chartě obsaţený. Poslední věc, 

ze které těţila, to bylo to odlišení té prapodstaty, ţe se stezka snaţila, aby především 

vycházela ze skautské metody, protoţe ta byla pro jakoukoliv tvorbu té stezky strašně důleţitá 

a celého toho programu.  

 

Já: Mohl bys mi ještě říct, čím se liší nová stezka od stezky staré?  

 

Bobo: Ta hlavní proměna té stezky byla v tom, ţe ... ono to opět vycházelo z doby, na co 

kladla důraz a co byly ty priority. Kdyţ se podíváš na dobu, kdy ta stezka vznikala, kdy byl 

její největší boom, to bylo po druhé světové válce, jako stezka sama o sobě existovala i před 

válkou, ale ten velký boom byl poválečný, tak většina lidí pracovala rukama a dovednosti, 

které lidi tehdy měli mít, tak vycházeli z dovedností, které na to odpovídali. Dneska 

samozřejmě drtivá většina lidí nepracuje rukama, sedí na ţidli a pracují hlavou. To je jedna 

zásadní změna té společnosti. Druhá je, ţe tehdy se v pedagogice moc neumělo pracovat 

s tím, ţe by se hodnotové věci daly učit. Tehdy to byla běţná součást atmosféry společnosti, 

byly určitý sociální pravidla, nastavené určité věci a tak. Dneska se takhle věc hodně 

rozvolnila, ta postmoderní doma přinesla jakoby mnoho věcí, ukázala, ţe nejsou jenom 

černobílé, ale jsou i jiné. Coţ v něčem bylo dobře, v něčem špatně. Ale podstatný bylo to, ţe 

pedagogika přinesla spoustu nástrojů, kterým se tyhle výchovný věci, které souvisí se 

skautským zákonem, s těma hodnotovýma orientacemi, tak se dají učit, trénovat. Takţe to je 
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další věc, která nějak patří k stezce. Z hlediska praktického to byly nějaké předpoklady... 

Z hlediska praktického ta stezka, která existovala aţ do roku 2005, tak byla postavená na tom, 

ţe většina věcí v ní byla zaměřena na nějakou dovednost, která se dala dobře změřit, dobře 

obsáhnout a věci, které se týkaly hodnot, tam byly asi tři: rozumí skautskému zákonu a 

pohovoří o tom se skautským vůdcem, a ještě dvě další. Celý zbytek stezky byl postavený na 

dovednostech, případně znalostech a ta stezka většinou probíhala tak, ţe vedoucí buď 

většinou věděl, ţe ten to udělal nebo si ho vyzkoušel. A bylo to.  

Nová stezka, kromě toho, ţe je mnohem rozsáhlejší, neţ je ta stará, tak se snaţila 

důsledně vycházet z toho skautingu. Za prvé se snaţila všestranně obsáhnout člověka, protoţe 

skauting je všestranná výchova. To ta minulá stezka neměla a soustředila se pouze na určité 

části té dimenze člověka a souviselo to s tím, o čem jsem mluvil předtím. Druhý, o co se 

snaţila, bylo, ţe stezka je nástroj, ţe nejde o konkrétní splnění bodů, ţe to není ta podstatná 

věc, ale ţe hlavní věcí, kterou má stezka naučit, není to, jestli zvládnu tenhle úkol nebo 

tamten úkol, ale ţe hlavním cílem je přenést si do ţivota určitou schopnost, ţe neustále je 

potřeba na sobě v ţivotě pracovat. To měla i ta stará stezka určitě v sobě, ale ta nová k tomu 

hledala nový prostředky, který k tomu byly ještě efektivnější, to jest to, ţe zatímco 

v minulosti rozhodoval o tom, kdo tu stezku splní, většinou ten vedoucí, tak dneska o tom 

rozhoduje většinou dítě to samo nebo za pomoci někoho. Coţ mnohem víc směřuje k tomu, 

k čemu ten skauting vede, a to je sebevýchova. Není tam ten někdo z venku, ale jsem to já, 

kdo rozhoduje o svém ţivotě. Ta stará stezka to v sobě určitě měla a navíc, ona to 

nepotřebovala tolik rozvíjet, jako je to potřeba dneska, protoţe v té minulosti ty důrazy šly 

ještě odjinud. Dneska odjinud tolik nejdou. Myslím si, ţe je to strašně důleţitý princip, já to 

mohu ukázat na jednom příkladu, který mi vyprávěl jeden kamarád.  

 

 Kamarád je Woodcraftem, není skaut, ten Woodcraft tohle v sobě měl ještě moţná 

silněji neţ ten skauting od začátku, tenhle princip. A navíc on byl od začátku koncipovaný 

jako celoţivotní výchova, nikoliv jako primární výchova dětí a mladých lidí. Můj kamarád je 

velmi silný Woodcrafter, je mu přes 50, on mi teď vyprávěl, jak se kaţdý rok sjíţdí na tábor. 

A on se pozastavoval nad tím, jak kaţdý z nich se snaţí na ten tábor – oni jsou hodně 

zaměřený na manuální věci, ten Woodcraft na tom hodně stojí – přispět něčím novým, 

vyrobeným. A on mi říkal: Někteří lidi tam přijíţdí a nic nového nemají, oni se nikam 

neposunuli a mě to strašně vadí. 

 A v tom vnímám, ţe tohle je to, co by si člověk měl odnést do ţivota a dneska, kdyţ je 

skaut uţ dospělý, tak někde člověk vidí, ţe se z toho stává pak uţ jen zábava, třeba 

v roverských kmenech, kde smyslem je se setkat, pokecat a je to. A kamarád mi znova ukázal, 

ţe tím hlavním je, ţe člověk nezůstává stát. To je smyslem té stezky. To bylo i v minulosti, 

jenom k tomu hledala jiný formy dané tou dobou. Takţe ta změna byla v těchto nástrojích a 

pak samozřejmě v obsahu. Nejenom v rozsahu, ale především i v tom, ţe dovednosti jsou 

součástí stezky, ale uţ nedominují, jak tomu bývalo. Je tam všechno, co se týká celého ţivota 

člověka. To je něco, co někteří lidé nové stezce vyčítají a je to částečně i pravda, ţe ta stezka 

je nejasná v některých věcech, ne nejasná, ale ţe ty body nejsou takový, ţe postavím stan za 5 

minut na tomhle a tomhle místě, musím pracovat, něco vymyslet, musím něco udělat sám se 

sebou, a takových věcí je v té stezce hodně, ale oni do toho patří, protoţe to vyţaduje dnešní 

společnost. Takţe proto to tam je, i kdy je pravda, ţe my jsme s tím hodně bojovali, protoţe 

jsme samozřejmě věděli, ţe ta stezka musí být co nejvíc praktická, aby to ty děti byly schopný 

dělat. Rozdíl oproti experimentální stezce a rozdíl oproti reálnému nastavení byl výrazný. 

V tom experimentu bylo těch věcí mnohem víc, dneska je tam mnohem víc praktických 

věcech. Jestli dost, tak to se uvidí aţ po nějakém větším vyhodnocení.  

 

Já: Ještě bych se chtěla zeptat na toho Zapletala a ten jeho dokument, to někde vyšlo?  
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Bobo: Nene, to nevyšlo, a já vůbec nevím, kde bych to našel. Protoţe to bylo dělaný jenom na 

papíře tehdy. Byl to dokument, kde on srovnával, které věci v té praktické skautské činnosti 

jsou ty které se dělali v roce 1911 v těch prvních deseti letech skautingu a který se dělají 

dneska, který jsou dneska jsou ještě k něčemu a které uţ k ničemu nejsou. Směřovalo to spíš 

k těm praktickým znalostem a dovednostem, které ten člověk má mít. Ale nesrovnávalo to 

stezku, protoţe ani nevím, kdy stezka reálně vznikla. Studoval jsem staré stezky, ale nikdy 

jsem nepátral po tom, myslím, ţe to ani nikdo nikdy nesepsal, kdy ta stezka vznikla, kdy se ve 

skautingu objevila, kdo ji vymyslel. V Čechách se stezka objevuje od 30. let, ale kdo byl jejím 

autorem, odkud se vzala, to nevím. Ani nevím o nikom, kdo  by to věděl. Ani skautští 

historici se tím cíleně nezabývali, ţe by po tom pátrali a v cizině uţ vůbec ne. Koncept té 

stezky pravděpodobně přišel z Anglie jako většina věcí. Stezka není vynález český, je to věc, 

kterou pouţívají skauti na celém světě. Pravděpodobně byl autorem stezky B-P, ale jak první 

stezka vypadala nevím.  

 

 Ještě bych chtěl vysvětlit, my jsme při tvorbě programu měli moţnost, buď ţe 

půjdeme podle RAPu – Evropský manuál pro obnovu programu, coţ byla věc, kterou vytvořil 

evropský region a Slováci podle toho šli. Ale my jsme se rozhodli, ţe půjdeme jinou cestou. 

V podstatě to bylo tak, ţe oni stavěli na tom, kde to bylo o rozdělení metody práce. RAP 

stavěl na tom, ţe vzal člověka a jeho osobnost rozdělil na šest oblastí: duchovní, tělesnou, 

duševní, .... A ty oblasti kouskoval a dával je do stezky, do úkolů a do všeho. My jsme se 

rozhodli, ţe touhle cestou nepůjdeme, ale ţe půjdeme cestou kompetencí. Coţ byl jiný 

princip, který nestavěl na tom, ţe bychom člověka rozdělili, ale stavěl na tom, ţe si 

vydefinujeme, jaký by ten člověk měl být, to znamená, půjdeme od výsledku. Vydefinovali 

jsme si x-věcí, myslím, ţe jich nakonec bylo 22 těch oblastí. Těch základních kompetencí, 

jaký by měl být člověk, který projde skautingem – je jich asi 7, to jsou úplně ty základní a pak 

se to různě dělilo. Byl to jiný princip, pro nás to znamenalo víc práce, kdyţ jsme na tom 

pracovali, neţ kdyţ bychom přejali to, co bylo z RAPu. Na druhou stranu jsem přesvědčený, 

ţe nám to umoţnilo jít do mnohem větší hloubky a umoţnilo nám to mnohem lépe si to 

rozdělit a rozklíčovat, coţ byla technická věc. A pak to bylo pro nás důleţitý ještě z jednoho 

důvodu, a to ţe s kompetencemi pracovaly školy, vzdělávací programy a různé manaţersko-

zaměstnanecký politiky. A proto jsme chtěli udělat kompetence, abychom věděli, ţe tohle 

jsou věci, které dělá skauting a co ta škola nedělá a tak. To byl důvod, proč jsme se rozhodli 

jít kompetenčním modelem, na kterém se pak stavělo.  

 

Já: Souvisí Svojsíkův závod se stezkou?  

 

Bobo: Je pravda, ţe ten Svojsíkův závod se začal vymýšlet v době, kdy ta stezka ještě nebyla. 

A my jsme chtěli, aby Svojsíkáč byl vlajkovou lodí toho programu, protoţe on je hodně vidět, 

lidi si na něm mohou spoustu věcí osahat a věděli jsme, ţe to půjde rychleji neţ se stezkou. 

My jsme pak začal pracovat tak, ţe Dick se pak hodně věnoval stezce a já jsem pak se 

věnoval Svojsíkovu závodu a rozjeli jsme ty experimetnální závody, vymysleli jsme jinou 

strukturu, bylo to daný i tak proto, ţe já jsem o té věci přemýšlel uţ od roku 1996, takţe byla 

hodně vymyšlená, zatímco u té stezky bylo potřeba udělat spoustu jiné práce. Souvisí to 

v tom, ţe my jsme chtěli, aby hodně věcí, které se budou trénovat na Svojsíkově závodu 

ukázalo to, co by se lidi v té stezce měli naučit. Takţe spoustu věcí, které jak v rovině 

praktický jsou v té stezce, tak v rovině zkoušky dovedností jako je týmová spolupráce, 

komunikace a tak jsou v té stezce obsaţený. Spoustu nápadů, které se objevují ve stezce, byly 

vymyšlený pro experimentální závod a vzájemně je to propojený právě v tom, ţe ta stezka 

kromě toho, ţe má svoje sebevýchovný ambice, tak ty závody mají ověřit, jestli to, co se 
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v těch oddílech děje, tak je naplněno. A pokud se dobře v oddíle pracuje se stezkou, tak by 

v zásadě mělo být to, ţe by ty závody měly ukázat, ţe to funguje. Na druhou stranu rozdíl 

stezky oproti závodům je v jedné klíčové věci, ţe stezka je nástrojem osobního růstu 

jednotlivce primárně, zatímco závody testují skupinu jako celek, testují skautskou druţinu. 

Protoţe skauting na jedné straně klade důraz na jednotlivce a na druhé straně na skupinu. Ve 

stezce je primárním zájmem jednotlivec, zatímco v závodech jde o týmovou záleţitost. V tom 

je ten rozdíl.  

 

Já: Takţe hlavní je závod? Já myslela, ţe hlavní je v programu stezka? 

 

Bobo: Nenene, v programu je samozřejmě hlavní stezka, to platí. Protoţe skauting je 

z hlediska svých cílů je výchova jednotlivce, proto je stezka primárním nástroje. Svojsíkův 

závod je doplněk, který testuje tu druhou silnou dimenzi skautingu, a to je týmová spolupráce 

a práce druţin. Ale práce druţin je zase jenom nástrojem proto, aby se jednotlivec někam 

posunul. Stezka je z hlediska programu pro nás nejdůleţitější věc. Odborky jsou na druhém 

místě a pak je ten závod. Ale platí, ţe stezka je klíčová pro tu výchovu.  
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Edy – Jiří Zajíc 

věk 59 let 

 

26. 4. 2010 

pracoviště NIMD (Sámova 3) 

 

Já: Můţeme začít zkušenostmi ze skautingu? V jakém roce jsi začínal, co všechno máš za  

sebou? Stačí stručně.  

 

Edy: Já jsem se se skautingem seznámil v roce 1968... S tím, ţe ona tam nejdřív uţ na jaře 

v roce 1968 vstoupila moje o rok starší sestra, která tím byla hrozně nadšená. Já jsem v té 

době hrál divadlo a fotbal a přišlo mi to nadbytečný, ale potom po prázdninách v roce 1968, 

po okupaci sovětskou armádou naší země, tak v tom oddíle, to byl skautský oddíl v Krči, 

spřáteleným s dívčím oddílem, kam chodila moje sestra, jim chyběl vedoucí Vlčat, protoţe 

ten, s kým počítali se nějak zdrţel na vojně, a tak mě prosila, abych aspoň na tři měsíce to 

s nimi rozběhl, ukázalo se, ţe tam byli tři Vlčata, neţ se ten dotyčný vrátí z vojny a převezme 

to. Jenomţe on se z té vojny vrátil, ale uţ nic nepřevzal a já jsem u toho potom zůstal aţ 

dosud.  

 

Já: A ještě třeba víc o tvých zkušenostech?  

 

Edy: Tak zkušenosti jsem pak měl dost rozsáhlý, protoţe začal jsem sice s těma třemi Vlčaty, 

uţ ale o Vánocích roku 1968 jsem jich měl asi osm nebo devět. A tehdy se začalo přesně 

projevovat, jakým způsobem přichází nejčastěji děti do takového oddílu. To bylo v drtivé 

většině tak, ţe oni si přiváděli svoje spoluţáky. A myslím si, ţe tohle platí dosud. Jakmile je 

někdo v tom oddíle rád a spokojený, tak je velká šance, ţe si do něj začne přivádět svoje 

kamarády a spoluţáky. Tudíţ na první tábor v roce 1969 nás jelo deset a hlavně uţ tehdy jsem 

byl přesvědčený, ţe ten skauting , tak jak se nám dotáhl z roku 1948-9, z období poválečným, 

potřebuje zásadní proměnu zejména v důrazech, a to na výchovu vztahů. Na rozdíl od toho 

tradičního důrazu na ty technický dovednosti a přírodu. Takţe v tom našem oddíle v roce 

1970 jsem jel na tábor s 24 Vlčaty, jsme kladli daleko větší důraz neţ bylo běţný na ty dneska 

by se řeklo kompetence, který jsou také dneska zásadní. Významným výchovným prvkem u 

nás byl vţdycky fotbal. Na něm se totiţ krásně ukazovalo, kdo je schopný hrát společně 

s ostatníma, kdo hraje jenom na sebe, kdo je obětavý ve prospěch týmu, kdo umí druhým 

přihrávat. Na tom fotbalu se vţdycky dala spousta věcí ještě vykládat jako reflexe s nimi a oni 

tomu rozuměli. Takţe to byla moje první zkušenost uţ v toho úvodního období. V roce 1970, 

kdyţ byl Junák rozpuštěný, tak my jsme měli to štěstí, ţe nás pod svoje křídla vzal TJ Sokol 

Krč, odbor turistiky. A tam jsme vlastně přeţili celých dvacet let, s těmi kluky, o kterých jsem 

byl přesvědčený, ţe jsou jejich rodiny spolehlivý. A během těch dvaceti let se z toho stal 

největší odbor turistiky v Československu. Čili těch zkušeností bylo pak spousta, protoţe tím 

odborem prošly tisíce dětí. Byly to děti hlavně z dizidenských rodin, děti chartistů a děti 

z křesťanského prostředí, tj. děti, kteří v tehdejší době byly v jisté menšině, které mezi svými 

spoluţáky byly snadno ostrakizovaní, snadno se dostaly do pozice, ţe se jim ti druzí smály, to 

bylo běţný. Shodou okolností dneska se dětem jejich spoluţáci smějí, ţe jsou socky, protoţe 

nemají patřičný mobil nebo něco takového. Tak tehdy se jim zase smáli, ţe jsou křesťani nebo 

ţe rodiče vyhodili z práce. To bylo druhá zkušenost, jak je pro děti strašně důleţitý, aby měly 

mimo školu a mimo rodinu případně další zázemí.  

 

Já: A to platí dodnes... 
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Edy: A to platí dneska ještě víc! Protoţe tehdy bylo běţný v tom našem oddíle, ţe tam byly 

děti... Ono to bylo dáno, ţe tam byla převaha původně dětí z křesťanských rodin, oni jak si 

pak vodily své kamarády, tak to uţ zdaleka nebylo tolik homogenní, ale byly to děti většinou 

z rodin, kde byly klidně dva, tři sourozenci. Zatímco dneska třetina dětí jsou jedináčci. Tak je 

ještě důleţitější, aby měly nějakou partu, v které jsou braní jako rovnocenní partneři a kde své 

kamarády znají. Tak to bylo to období do roku 1990. Po roce 1990 jsem byl poţádaný, abych 

převzal, tehdy po Lonovi, coţ byl klasický představitel katolického skautingu, abych převzal 

vedení tehdejší duchovní rady. Takţe jsem byl jediný mladší, to mi bylo 39 tehdy, člen nově 

ustavené ústřední rady Junáka. A v tom období počátku 90. let, protoţe uţ jsem nebyl mladý, 

ale ještě jsem nebyl typický šedesátník, jako byli ostatní. Tak v tom prvním období, to byla 

další zkušenost, pokusit se zprostředkovat nějakou komunikaci mezi generací šedesátníků a 

generací těch mladších. To do značný míry potom bylo rozhodující pro tu mou další 

skautskou orientaci v 90. letech. Ke konci 90. let podstatný bylo, ţe jsem se přidal k projektu 

Gemini, kromě toho, ţe je to instruktorská lesní škola a vůdcovský lesní kurz, tak kolem 

Gemini se vytvořil tým lidí, kteří potom pracovali významně na Novém skautském programu.  

 

Já: Můţeme tedy přejít k té stezce? Co vedlo k vytvoření stezky a konkrétně nového 

programu?  

 

Edy: To, co jsem do určitý míry uţ říkal o té své zkušenosti z roku 1968, tak bylo o to 

jasnější v roce devadesát. Bylo jasný, ţe na jednu stranu musíme daleko váţněji se začít 

zabývat principy skautingu. Protoţe se ukázalo, ţe u nás například o tom, ţe jsou nějaké 

principy skautingu, většina skautů vůbec nevěděla. Pro ně skauting byl takový slušnější 

tramping, hlavně orientace na přírodu a dobrý kamarádství, ale ţe jsou tam tři základní 

principy, princip odpovědnosti vůči Bohu, vůči přesaţeným zkušenostem, to naprostá většina 

vůbec netušila. Prošli skautingem nebo tím, co se za skauting dalo povaţovat v rámci 

všelijakých aktivit, turistických oddílů nebo svazarmovských, tak to byla první věc. Znovu 

jsme museli absolvovat částečně tu debatu, která se ve světovém skautingu vedla od druhý 

světový války a vrcholila v 60. letech. László Nagy, vyšla pak jeho kníţka 250 mil. skautů, 

kde jsou shrnutý zkušenosti právě té debaty, na základě ní, protoţe on byl tehdy poţádán jako 

významný sociolog, aby provedl komplexní vyhodnocení situace tehdejšího skautingu ve 

světě. Na tom 7 let asi pracoval, tu zprávu předloţil a on byl pak poţádán, aby se stal 

generálním sekretářem světového skautingu a zrealizoval výsledky té studie. To byla první 

komplexní studie o stavu skautingu. U nás jsme o tom neměli vůbec tucha, a tak jsme si to 

museli v 90. letech s odstupem těch 25-30 let znovu vyzkoušet. A tam bylo přesně jasný to, ţe 

na jednu stranu si musíme znovu pořádně promyslet to, co je tím rozhodujícím fundamentem 

skautingu a na druhou stranu ale, co je všechno nepodstatný a co se bude muset změnit 

k tomu, aby to co je podstatný vůbec dolehlo k těm dětem a ke společnosti, který skauting 

nabízíme. Čili toto byly dvě věci. V tom světovým skautingu se řešila otázka, zda skauting 

hlavně má dělat správné věci, coţ byla tradiční evropská pozice ve skautingu, zatímco ta 

americká a případně z toho třetího světa bylo dělat věci správně. Čili to první se týkalo spíš 

těch principů a těch základů, zatímco to druhý způsob, jakým se to dělá. Výsledek té debaty 

byl, ţe skauting se můţe udrţet a být tím, čím má být jenom tím, ţe se správné věci dělají 

správně. A to byl základ toho, proč se vlastně přistoupilo k pokusu o nový skautský program. 

Celá 90. léta se sice o tom mluvilo, ţe je to třeba udělat, ale protoţe se řešili věci 

ekonomického charakteru, reministence s historií, tady prostě hold ta pohnutá historie uţ od 

roku 1948 a pak v letech 68 aţ 70, přinesla spoustu konfliktů a bolestí a to všechno mělo za 

následek, ţe kdyţ potom v roce 90 se skauting obnovil, tak se vyjevila spousta problémů, 

které se mnohým jevily daleko aktuálnější neţ opravdu systematicky pořádně se zabývat tím, 

co ten skauting v nový společnosti můţe nabídnout. Proto se na tom začalo pořádně pracovat 
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aţ na přelomu 90. let a nového tisíciletí. Ale ten základní důvod byl, ţe nám, kteří jsme chtěli 

skauting dělat pořádně, bylo jasný, co je opravdu podstatný, tak vědět, proč je to podstatný a 

umět to zdůvodnit i sobě i ostatním a současně všechno ostatní pokládat za změnitelný. Na 

začátku 90. let spousta takových mladých lidí jako jsi ty, z toho skautingu odešla, jenom 

protoţe jim někdo vykládal, ţe ten frček má být tam nebo, ţe musí mít takovýto šátek. Jo a 

ukázalo se, ţe pro některý lidi bylo vlastně toto podstatný, jak se nastupuje, jak má vypadat 

hlášení při nástupu nebo co se musí dělat u vlajky, prostě tyto všechny vedlejší ptákoviny, 

který ale v praxi měli za následek, ţe se ztratilo zhruba 20 000 mladých lidí, kteří původně 

v roce 1990 nastoupili. Na druhou stranu bylo jasný, ţe ta nová společnost se bude vyvíjet 

úplně jiným způsobem, neţ jak se vyvíjela společnost před tím. Před rokem 90 to byla 

víceméně represivní společnost, tak represe pak uţ moc nefungovala, která získávala lidi 

malinkýma výhodami, za které si kupovala jejich loajalitu. Zatímco po roce 90 nejen u nás, 

v celé západní společnosti, ale sem to vtrhlo velmi prudce, má ta společnost charakter 

společnosti svádění, jako neustále vykládá, jak všichni jste svobodní a všichni máte svobodu, 

ale ve skutečnosti neustálým atakem té svobody lidi činí závislé na spoustě věcí. Takţe ten 

skauting, pokud má být efektivním výchovným působením, tak musí čelit zejména společnosti 

svádění, musí naučit hlavně člověka, aby se dokázal rozhodovat z vnitřních zdrojů, ne protoţe 

se něčeho bojí, ale protoţe sám ví, ţe takhle to je správně. A musí mít dostatek síly, aby 

dokázal odolat tomu svádění. Čili to vyţadovalo vytvořit úplně nový nástroje k tomu, jak toto 

budovat u dětí pokud moţno od neútlejšího věku.  

 

Já: Takţe teď k té skautské stezce.  

 

Edy: No a skautská stezka je jedním z nástrojů toho. Právě na rozdíl od tradiční skautské 

stezky, té která byla předtím, kde byla jistá mnoţina takových základních znalostí, o kterých 

se předpokládalo, ţe kdyţ se to ten kluk nebo děvče naučí, takţe o tom skautingu něco ví a ţe 

se podle toho taky bude chovat. Základ byl to, osvojit si určitý znalosti, případně nějaký 

praktický dovednosti (vyřezávat, uzlovat) a kdyţ tohle bude umět, bude dobrý skaut. Zatímco 

nám vycházelo, ţe to musí být daleko hlouběji zakotvený, musí si hlavně osvojit to, co bude 

ovlivňovat jeho motivaci a jeho schopnost hlavně ţít mezi lidmi. Čili to prvotní hledisko bylo, 

ţe v té stezce, jako v takovým prvním jasným nástroji toho Nového programu, musí být 

zahrnutý celý ţivot toho dítěte a ţe se má od toho odvíjet, jaký jsem – z toho byly pak oblast: 

Co znám a umím a Kdo jsem, potom Můj kamarád, Společenství v kterých jsem (rodina, 

oddíl, třída) a potom společnost, která mě obklopuje a nakonec celý svět přírody. Tohle jsou 

hlavní roviny, ve kterých se musíme pokusit přivádět kluky a holky k tomu, aby přiměřeně 

svému věku tady byly schopní rozeznávat, co je správný, chtěli to rozeznávat a uměli podle 

toho jednat. Takţe ten důraz musel být kladený na osvojení si toho, co se nazývá kompetence, 

tj. postoje, dovednosti a další schopnost k tomu, aby tak člověk uměl jednat. Protoţe v celý 

západní společnosti se ukazuje největší problém v tom, ţe lidi vědí, co je správný, ale vůbec 

nejsou schopní podle toho ţít. Oni vědí, ţe mají třeba být věrní. Všechny výzkumy od roku 90 

ukazují, ţe u nás si přes 90% lidí přeje, aby měli šťastnou a spokojenou rodinu, ale vůbec 

nejsou ochotní pro to něco udělat. Čili v tom skautingu a v novým výchovným programu a 

skrze stezku nám šlo o to, vytvořit systém, který by od těch 6 let aţ do dospělosti pomáhal 

rozvíjet rozhodující kompetence k tomu, aby kdyţ je člověk pak dospělý, aby v té společnosti 

se dokázal zodpovědně a dospěle se chovat.  
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Já: A ta stará stezka to neuměla?  

 

Edy: Ta stará stezka pokrývala jen velmi malý výsek toho, co bylo potřeba. Navíc kladla 

jednostranně důraz na znalosti. Zatímco nová stezka klade důraz na vytváření postojů a 

dovedností. Neptá se, jestli víš, jak to má být, ale ptá se, umíš podle toho jednat?  

 

Já: Mohl by jsi mi ještě popsat tu svou oblast, kterou jsi vytvářel, něco o ní říct?  

 

Edy: Ano. První teda bylo, ţe jsme si... to trvalo víc neţ rok... vytvořili představu právě o těch 

kompetencí, tzn. o cílovém stavu, co by měl dokázat člověk, který projde od 6 do 26 let 

skautingem. Z toho nám nakonec vyšlo takových pět kompetenčních oblastí. První byla oblast 

duchovního ţivota, tam spadala: schopnost ţít v dobrých vztazích, čili symbolicky to byla 

oblast láska; schopnost rozvíjet svědomí a rozhodovat se mezi dobrem a zlem, čili oblast 

Pravda, svědomí; třetí byla oblast vlastního duchovního ţivota, symbolicky meditace – umět 

ţít v tichu, najít svůj způsob, jak najít přesaţený skutečnosti, to co se nikde jinde nerozvíjí; 

poslední byla oblast globální zodpovědnosti. Čili tohle bylo to, co vytvářelo hlavní 

kompetenční základ oblasti rozvoje duchovního ţivota. Pak byla oblast psychologická, čili ty 

vnitřní výbavy člověka k tomu, aby byl schopný ţít dobře kamarádsky, vytvářet nějaký týmy, 

měl citlivost pro ostatní. Třetí oblast kompetenční byla oblast konkrétních praktických 

dovedností, aby uměl v jízdním řádu něco vyhledat, aby na internetu byl schopný najít, co 

potřebuje, aby to nebyl manuální nešika, aby se dokázal postavit balónu, atd. Čtvrtá byla 

oblast manaţerských kompetencí, toho jak řídit sám sebe a případně řídit ostatní, jak pracovat 

s časem, jak podporovat svůj seberozvoj a rozvoj ostatních. A poslední byla oblast přírody: 

vytváření vztahů k přírodě, umět se v přírodě pohybovat, chápat přírodu jako systém, do 

kterého my patříme. Čili toto bylo na začátku, těchto pět kompetenčních oblastí. Já jsem měl 

na starosti oblast první: Rozvoj duchovního ţivota. A z toho my jsme odvodili tzv. indikátory, 

tzn. měřítka, podle kterých by se dalo poznat, ţe si mladý člověk ty kompetence skutečně 

osvojil. Protoţe to není vţdycky jednoduchý. Kdyţ ta kompetence je znalost, tak se to popíše. 

Ale jestli si někdo osvojil schopnost komunikovat s druhýma tak, aby jim naslouchal, to uţ 

zdaleka tak jednoduchý není. Takţe tedy tam bylo třeba vytvořit systém těch kritérií, podle 

kterých by se dalo usuzovat, ţe dotyčný si osvojil ty kompetence a z těchto kritérií jsme 

odvodili konkrétní úkoly, konkrétní aktivity, přes které by se dalo poznat, ţe to kritérium je 

splněný. A z těch konkrétních aktivit se ukázalo, ţe ty se daly uskupit do těch šesti oblastí, 

které jsou dneska známý z té stezky. To znamená: Kdo jsem, Můj kamarád, Moje rodina, 

Společnost kolem nás a Příroda okolo nás. A já jsem tam potom dostal na starost, ty dvě 

oblasti, do kterých se nejvíc promítaly kompetence duchovního ţivota, tj. oblast Kdo jsem a 

Můj kamarád.  

 

Já: A z jakých bodů se skládá ta oblast?  

 

Edy: Konkrétní struktura oblasti je, ţe v kaţdý oblasti je několik bodů, který v různých 

věkových kategoriích mají návazný obsah. Zpravidla v té oblasti je tak tři – šest bodů a kaţdý 

ten bod má jednu aţ tři aktivity, kterými se můţe prokazovat, ţe ten dotyčný si osvojil 

patřičný kompetence. Ukázalo se, ţe je velký problém s tím, jak na jednu stranu nevynechat 

nic podstatného a současně vytvořit reálný systém, kde by se zhruba kaţdý rok dal stihnout 

celý ten půdorys bodů v té dané oblasti. Protoţe ročně to vyšlo, ţe by měl tak kolem... nejdřív 

to bylo asi 35 bodů za rok, právě pak jsme to zredukovali zhruba na 25 bodů... nicméně 25 

bodů za rok, kdyţ se to vezme, se ukázalo, ţe skoro kaţdý týden by si to dítě mělo splnit 

jeden bod. S tím, ţe kdyţ tam byly třeba víc neţ jedna aktivita, ţe jo, tak to se vlastně 

ukazovalo, ţe kaţdý týden. Některé aktivity testovaly vytrvalost, takţe se musely plnit delší 
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dobu. Tak to vycházelo, ţe to dítě by průběţně furt mělo dvě-tři aktivity k tomu. Tady vidím, 

ţe je určité slabé místo toho celého systému, protoţe na jednu stranu jsme chtěli, aby to 

kompletně pokrývalo celý ţivot dítěte, aby tam nic podstatného nechybělo. Na druhou stranu 

ten vzniklý systém, teď uţ v praxi je vidět, je hodně náročný na to, aby ti vedoucí ... Ono to 

není tolik náročný na ty děti, jako na ty vedoucí. Aby vymysleli program a vedli v patrnosti, 

který umoţňuje dětem, aby si furt něco plnili. Případně tam je řada aktivit moţno plnit 

nejenom v oddíle, snaha byla do toho zatáhnout i rodiče, kamarády ze školy... Tak jak ten 

systém dneska vypadá, tak je hodně náročný na vedoucí. Coţ jsme věděli, ale ukazuje se, ţe 

je moţná ještě víc náročný, neţ kolik ....  

 

Já: Podle čeho se vybírali aktivity?  

 

Edy: Ty jednotlivý aktivity se vybíraly podle toho, aby za prvé: skrze ně se umoţnilo 

otestovat, jestli ta daná kompetence se osvojila a na druhou stranu ty aktivity musely být 

takový, aby to ty děti zaujalo. Protoţe kdyby to ty děti nezaujalo, tak je to průšvih jak dělo, ţe 

jo. Protoţe to potom vůbec nemělo šanci, ţe oni to budou plnit. Čili tam byla rozhodující věc 

to společně spojit tyhle věci, jednak aby to hodnověrně ukazovalo, jestli si něco osvojily, ale 

na druhou stranu, aby to ty děti bavilo.  

 

Takhle třeba vypadaly indikátory: ví, v čem se můţe spolehnout na sebe a v čem na druhé 

                                                     : dokáţe přemáhat svoje nálady a rozmrzelosti  

Teď ale jak tomuhle indikátoru vymyslet aktivitu, která by byla zajímavá pro děti a současně 

se to na tom poznalo. Čili vymýšlení těch aktivit potom byla poměrně dramatická záleţitost.  

 

Tadyhle byl indikátor je schopen se soustředit, naslouchat. A pak tu byl pokus z toho udělat 

konkrétní aktivitu. Na tom se zase skoro ¾ roku pak pracovalo, protoţe to se testovalo na 

experimentálních oddílech, posuzovali to různý lidi..... Kaţdá z těch aktivit se testovala....  

 

Výsledkem toho byl po roce a půl definitivní výsledek, který se v roce 2008 poslednímu 

sněmu dával k dispozici.  

 

Já: Co například baví dnešní děti na rozdíl od dětí před 20 lety?  

 

Edy: Především dnešní děti jsou daleko víc rozrůzněný neţ byly děti před těmi dvaceti lety. 

Jsou děti, který nebaví skoro nic, jsou děti, který jsou velice tvůrčí a jsou schopný se pustit 

skoro do všeho se zájmem. Dnes daleko ještě víc neţ dřív záleţí na tom, z jakého rodinného 

prostředí ty děti jsou, taky do jaké školy chodí. Celkově děti dneska jsou daleko hůř schopný 

soustředit, jsou schopný po daleko kratší dobu udrţet pozornost, tudíţ právě třeba ty aktivity, 

které jsme měly původně na tři měsíce, zejména pomoc v domácnosti, které měly ukázat, ţe 

ten dotyčný je schopný se v něčem překonat, tak tam postupně pod tlakem těch experimentů 

se to významně zkracovalo, ze tří měsíců na jeden měsíc třeba...Protoţe to je jedna 

z významných charakteristik dětí dneska, ţe vydrţí daleko míň zátěţe – tělesně i duševně. Na 

druhou stranu jsou děti daleko čipernější ve shánění informací, bohuţel jim chybí systém, do 

kterého by si ty informace dávaly tak, aby je měly utříděný a zprostředkovávalo jim to 

porozumění světa. Čili tady kupříkladu musíme klást velký důraz na vytváření systému pro 

práci s informacemi, pro to jak třídit informace, jak si je vybírat, poznávat co je podstatný. 

Jistě je dál pro většinu dětí daleko větší problém vůbec akceptovat nějakou autoritu. Čím víc 

se jim vykládá, ţe jsou svobodní, tím víc jsou přesvědčení, ţe jim nikdo nemá co nařizovat. 

Takţe vedení dětí k tomu, aby pochopily, ţe autorita je pro ně příleţitost, aby naopak oni 

něčeho dosáhly. Člověk pokud se nemůţe opírat o nějakou autoritu, tak promarní všechny 
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síly, neroste, je to jako strom, který nemá zpočátku ţádnou oporu, tak prostě padne, nikdy se 

z něj nestane pořádně silný stromek. To je další věc, silně zakořeněný odpor k nějakému řádu, 

nějaký autoritě. Děti, tím ţe jsou často odchovaní na klipových seriálech televizních, nikoliv 

na pohádkách, kdy jim to někdo čte, tak mají daleko větší problém s tím pojímat skutečnosti 

v nějakých souvislostech. To si myslím, ţe je tenhle problém. Na druhou stranu kdyţ mají 

někoho, kdo se jim pořádně věnuje, tak jsou naopak leckdy velmi tvořivý. Coţ tehdy tak 

úplně nebývalo. A s těmi informacemi pak umí pracovat velmi dobře.  

 

Já: Můţu se dál ptát? Tak jednou s verzí stezky je Fantasy verze a Nefantasy verze. Podle 

čeho se to vybíralo?  

 

Edy: To byla zrovna tématika, v které jsme měli my v týmu nejmíň jasno. Zatímco na tom 

jaký by měli být kompetence jsme se relativně rychle dokázali domluvit, bylo jasný, ţe na 

kaţdou z oblastí je někdo, kdo je tam dostatečně kompetentní. Tak jaký bude symbolický 

rámec, to je právě obal toho, tak s tím jsme si dlouho lámali hlavu, nebyli jsme schopní se 

domluvit na něčem jednoznačným a nechali jsme to tedy, aby to rozhodli děti z těch 

experimentálních oddílů. Zpočátku to nemělo ţádný rámec a na tom setkání 

s experimentálními oddíly, kde byli děti i vedoucí těch oddílů. Tak jsme je nechali 

vypracovat, jaký oni by si představovali symbolický rámec. Já jsem nebyl na všech setkáních, 

ale tam co jsem byl, tak tam z těch pěti skupin, čtyři si vybrali nezávisle na sobě fantasy 

rámec.  

 

Já: A proč tomu tak je?  

 

Edy: Protoţe jsou neustále bombardovány fantasy historkami. Harry Potter je dlouhodobě 

nejčtenější kníţka mezi dětmi. Pán Prstenů pro ty starší jakbysmet. Fantasy rámec je to co 

zásadním způsobem určuje vnímání a kulturu dětí dneška. Ne všech, ale naprosto významný 

většiny.  

 

Já: A dřív to bylo co například?  

 

Edy: No Indiánky, ţe jo. Děti mého věku a mého mládí, to byl Vinnetou a Old Shatterhand, 

který i dneska mají svou ozvučnost. Je to ale druhý a třetí místo, zatímco svět fantasy je prostě 

jednička. Současně jsme si byli vědomi toho, ţe musí být daná moţnost, aby si oddíly volily 

alternativní symbolický rámce, proto vyšla ta stezka bez zjevně fantazijního obalu. Já sám si 

myslím do budoucna, ţe určitě by stálo pokusit se vytvořit indiánský fantasy rámec nebo 

dějiny naší země, světci by tam mohli být. Prostě by takových rámců mohlo být několik. Ale 

to ţe to byl fantasy rámec vyplývalo z volby dětí, která nás některý moc nepřekvapila, protoţe 

vím z jiných výzkumů, ţe fantasy svět je to, co s těmi dětmi hýbe. To, ţe osm dílů Harryho 

Pottera je uţ deset let nejen mezi našimi dětmi, ale celosvětově nejčtenější kniha, tak to prostě 

ukazuje, ţe ta Rowlingová se trefila do jistého očekávání, ono to souvisí s tou duchovní 

vyprázdněností ţivota dětí. Oni jsou znovu konfrontováni se soubojem dobra a zla a tam je to 

podaný způsobem, kterému rozumí.  

 

Já: Ted ta otázka k Chartě. V Chartě se uvádí, ţe je třeba hledat prostředky a postupy, které 

osloví dnešní děti a mládeţ. O jaké tedy prostředky a postupy se jedná?  

 

Edy: V první řadě postupy umoţňující vlastní zkušenost a zkušenost navíc s něčím, s někým, 

kdo zprostředkuje záţitek krásy, záţitek dobrodruţství. Čili ten hlavní postup je 

zprostředkování vlastní zkušenosti, která ovšem musí být následně reflektována. To se 
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kolikrát při té záţitkové pedagogice opomíjí. Pro skauting je charakteristická ta vyrovnanost a 

současně tam musí být třetí prostředek, který umoţňuje narůstání volních kompetencí, tzn. 

záţitek ano, to je vlastně vstupní brána, protoţe je potřeba silnou motivaci, kterou je třeba 

reflektovat a kterou je třeba současně rozvíjet do nějakého jednání, skrze které potom uţ roste 

i ta volní kompetence. Tak toto jsou ty hlavní opory z hlediska přístupů, kdy je jasný, ţe to 

musí být správně načasovaný, tzn. musí se to otvírat tím záţitkem, ale musí to postupně vést 

k vytváření dlouhodobějších trvalých kompetencí. Druhý přístup je návaznost, návaznost na 

přiměřenost věku. Prostě v kaţdým věku je moţno skoro všechny kompetence uţ nějakým 

způsobem připravovat.  

 

Tady můţeš vidět ty kompetence, a teď jsme měli v jednotlivých kategoriích, jak se s tím dá 

pracovat.  

 

Kompetence Váţí si sebe a ostatních lidí, tak uţ od těch pěti – osmi let v tom mladším 

vlčátském věku jde uţ o zkušenost, při níţ dítě zaţívá, ţe má pro druhé cenu. A to uţ můţe 

zaţít ten pětiletý šestiletý pinďa, ţe jo. Postupně hlavní věk, kdy se to má rozvíjet, je ten 11-

16 a pak v té dospělosti je to uţ součást daleko širších kompetencí, týmové spolupráce, 

nasazení se pro ostatní, sluţby ostatním. Tam, ţe si váţí druhých, je uţ pomocná kompetence 

k tomu, aby to dokázal. Čili, takhle ve všech těch dílčích kompetencích jsme to měli takhle 

rozčleněný. To byla ta návaznost na věk s vědomím ale ţe má-li to mít výsledek v 26 letech, 

uţ se musí v těch pěti letech pro to začít něco dělat.  

 

No a metody tomu musely odpovídat, těmto přístupům, tzn. jsou to většinou metody 

projektového vyučování, toho, aby uţ poměrně záhy bylo vidět, k čemu to je třeba. Přitom ten 

projekt můţe být malý. Například naše účast na Betlémským světýlku: V rámci naší účastni 

na Betlémským světýlku tam jde o propagaci, sehnání si informací, zajištění dárků, zjištění za 

kým půjdeme, sehnání lucerniček, atd. A toto dohromady nám umoţní, abychom správně 

absolvovali akci Betlémské světýlko. A v rámci tohoto si můţeme splnit celou řadu 

kompetencí: propagace, vytvoření něčeho, shánění informací, týmová spolupráce, atd. Čili to 

je jedna z hlavních metod jakéhosi projektového řízení programu. Druhá je plánování 

s dostatečným výhledem. Kdyţ tady mám tuhle stezku, tak vím, ţe některé aktivity se dají 

stihnout dobře jen a na táboře, jiný naopak potřebují, aby to bylo na začátku školního roku. 

Tudíţ musím uţ předem dobře si promyslet program, aby mi to na sebe navazovalo. Víme, ţe 

na jarní prázdniny budeme tam a tam, a ţe tam bude velká příleţitost splnit zejména tuhle 

oblast stezky. Druhá věc je práce s časem, tak aby to vytvářelo celoroční program. Máme 

celoroční hru, výborně, ale proč tu celoroční  hru máme? Nebo táborovou hru. Táborová hra, 

to je bezvadný, ale jak nám ta táborová hra pomůţe, abychom splnili skutečně to, co je 

v rámci stezky třeba udělat. Třetí takový prvek metodický je pokusit se zatáhnout okolí dítěte 

do jeho rozvoje. To znamená rodiče, příbuzný. Čtvrtá je zapojení okolí oddílu do plnění 

stezky, jsou tam třeba aktivity, který vedoucí sám nedokáţe udělat, ale má tam nějakého 

kamaráda nebo někoho, kdo tam můţe přijít a říct příběhy našeho světa, tak pozvat někoho, 

kdo zaţil 2. světovou válku nebo kdo byl v komunistickým kriminálu. Prostě zapojit do toho 

širší okolí toho oddílu. Toto jsou takový metody, který tam jsme se snaţili uplatnit, moţná 

jich bylo víc, ale tyto jsou základní.  

 

Já: A pro shrnutí, jaká byla tvorba stezky jako celku?  

 

Edy: Vyšlo se od kompetencí, od kompetencí se odvíjely indikátory, tj. kritéria, jak my 

poznáme, ţe ty kompetence se naplnily. Z indikátorů se vytvořily aktivity a z aktivit se 

vytvořily oblasti. V rámci těch oblastí se postavila stezka, potom se pilovaly aktivity, s tím ţe 
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se znova musel sledovat, aby ta aktivita směřovala k indikátoru a skrz ten indikátor k té 

kompetenci, a současně aby to byla aktivita, která se dá stihnout, byla zajímavá a vůbec 

proveditelná v rámci ţivota toho dítěte. A to se furt zpřesňovalo. A tomu odpovídají i 

jednotlivý stupně stezky. V rámci kaţdého stupně se tohle muselo dělat, protoţe pro všechny 

věkové kategorie se vytvořil tenhle, jak tady vidíš, profil kompetenční k tomu 

kompetenčnímu se hledali indikátory pro jednotlivý věky, atd. Pro kaţdou věkovou kategorii 

byly ty indikátory a na ty se hledaly aktivity, které v rámci stezky pro ten jednotlivý věk by 

umoţňovaly to tomu dítěti zpřístupnit a umoţnit mu, aby prokázalo, ţe to tedy ovládá.  
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III. Obsahová analýza stezek 
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