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Skauting jako občanské náboženství 

Prvním desetiletím českého skautingu, jeho zrodu a prvnímu rozmachu jsme se podrobně 

věnovali v knize Člověk na Moravě v první polovině 20. století. Jiţ tam jsme konstatovali, ţe 

skauting a jeho výchovná metoda patřily ve 20. století k nejsilnějším fenoménům, jeţ 

působily na českou mládeţ. 

Pro český skauting začala druhá polovina 20. století, doba největších zvratů, jiţ v roce 1945. 

A právě tehdy zřejmě dochází k definitivní proměně skautingu v jistou formu občanského 

náboţenství, příp. v jeden z pilířů občanského náboţenství českého národa. Právě prizmatem 

občanského náboţenství se chceme v tomto příspěvku podívat na český skauting ve druhé 

polovině 20. století. Jedině skrze tento koncept pak je moţné pochopit úctu, která je chována 

k jednomu z jeho předních představitelů – „svatořečených hrdinů“ Tátovi Rudolfu Plajnerovi. 

G. Gentile definuje občanské náboţenství nejprve jako soustavu přesvědčení, hodnot, mýtů a 

symbolů, které dodávají politické soustavě státu, jeho institucím, dějinám a jeho osudu 

posvátného lesku.
1
 Později tuto definici rozšiřuje, kdyţ tvrdí, ţe občanské náboţenství je 

formou „sakralizace kolektivní politické entity, které se neztotoţňuje s ideologií určitého 

politického hnutí, prosazuje oddělení státu od církve, a přestoţe postuluje existenci 

nadpřirozené, boţským zásahem vytvořené bytosti, koexistuje s tradičními zavedenými 

náboţenstvími, aniţ by se ztotoţňovalo s nějakým náboţenským vyznáním; jeho společná 

občanská víra je nadstranická a nadnáboţenská, uznává širokou nezávislost jedince na 

posvěcené společnosti a obyčejně apeluje na spontánní dodrţování etických zákonů 

společnosti a kolektivní liturgie“.
2
 

Jistě, Gentileho definice občanského náboţenství je spojena se státem, resp. národním státem. 

Nicméně jsme přesvědčení, ţe ji lze jen v mírně upravené podobě aplikovat i na skauting (v 

určité době, zhruba do poloviny 20. století, snad i na Sokol). V tomto smyslu je důleţité 

několikabodové vymezení, které jiţ není se státem nezbytně spojené. Občanské náboţenství 

má svá písma svatá, své proroky, oslavuje své svatořečené hrdiny, uctívá své mučedníky, má 

své svatostánky, vlastní kázání a liturgii, kolektivní obřady oslavující události dějiny, které 

                                                
1 Gentile, Emilio: Politická náboženství. Brno 2008, s. 9. Gentile vymezuje občanské náboţenství v protikladu 

k náboţenství politickému; tento rozpor ale není pro tuto kapitolu důleţitý a proto se mu nebudeme blíţe 

věnovat. Důleţitá je především skutečnost, ţe občanské náboţenství oproti politickému ctí svobodu jednotlivce a 

existuje bok po boku s jinými ideologiemi. 
2 Tamtéţ, s. 185. 



jsou mytologicky přeměněny na „posvátné dějiny“ národa, který si Bůh vyvolil, aby ve světě 

splnil své poslání. Toto náboţenství souvisí s proměnou politické entity (národa, státu, rasy, 

společenské třídy, strany nebo hnutí) v entitu posvátnou. Tato entita se stává předmětem víry, 

obřadné úcty, uctívání, věrnosti, oddanosti, a je-li nutno, je pro ni obětován ţivot.
3
  

Při uvaţování o českém skautingu jako občanském náboţenství se lze vydat dvěma směry – 

skauting sám o sobě jako občanské náboţenství, případně skauting jako jedna z cest 

k podpoře českého národního povědomí jako občanského náboţenství. Zdá se, ţe nelze 

rozhodnout o jedné či druhé variantě, ţe v určitých situacích skauting sám sebe chápe bez 

vazby na národní entitu jako cestu ke správnému ţití, v jiných případech pak vychovává 

předně příslušníky národa, resp. občany daného státu. 

Všechny výše zmíněné charakteristiky občanského náboţenství u skautingu nalezneme. Jeho 

„svatými písmy“ jsou Scouting for boys od zakladatele světového skautingu Lorda Roberta 

Baden-Powella a Základy junáctví od zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina 

Svojsíka. Výjimečná pozice druhé zmíněné knihy byla a je zdůrazněna její rolí při skautských 

slibech, při nichţ bývá přítomna (v některých variantách rituálu se jí slibující skaut obřadně 

dotkne). Ke „svatým písmům“ lze přiřadit i poslední poselství R. Baden-Powella s ústřední 

myšlenkou: „Hleďte, abyste opustili tento svět o trochu lepší, neţ byl, kdyţ jste do něj 

vstoupili“.
4
 

Mezi proroky pak patří jednoznačně Náčelník Zakladatel A. B. Svojsík, dále snad jeho 

spolupracovník Jaroslav Novák, ze skautek Emilie Milčicová či Bronislava Herbenová. Jejich 

zásadní zásluhy o skauting bývají připomínány a nezpochybňovány. Spolu se zakladateli 

světového skautingu R. Baden Powellem a jeho sestrou Agnes, příp. manţelkou Olave patří 

k těm, za něţ jsou na začátku táborových ohňů vhazována do ohně obřadní polínka. 

Český skauting má své svatořečené hrdiny, jeţ lze chápat jako pokračovatele proroků – jde 

jistě o Rudolfa Plajnera, Velena Fanderlika, Jaroslava Foglara, Vlastu Štěpánovou – 

Koseovou, z dodnes ţijících snad Vlastu Mackovou. Pro jistou část skautského hnutí se jím 

stal i v roce 2010 zemřelý Václav Břicháček – nicméně v jeho případě jiţ nejde o všeobecně 

akceptovanou postavu. 

V důsledku protivenství, jimţ byl ve svých dějinách, zvláště v letech 1940-1945 a 1948-1968 

vystaven, získal své mučedníky. Z doby druhé světové války je zdokumentováno 565 

skautských obětí na ţivotech - 140 skautů bylo nacisty popraveno, 257 umučeno 

v koncentračních táborech a věznicích, 14 bylo padlých partyzánů, 43 padlých příslušníků 
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československé zahraniční armády a armád spojenců protihitlerovské koalice a 111 padlých 

při Praţském povstání, SNP a při povstání a osvobozovacích bojích na celém území 

Československa.
5
 Další mučedníci vzešli z komunistických dob – ať jiţ šlo přímo o 

popravené či dlouhodobě vězněné. Ví se přinejmenším o 9 popravených, 8 odsouzených na 

doţivotí a mnoha dalších odsouzených na mnohaleté tresty - průměrný vynesený trest činil 8 

let. Průměrné stáří zatčených skautů přitom bylo necelých 26 let (jak uvádí současný 

místostarosta Junáka Jiří Navrátil, který si sám „odseděl“ 11 let: „A kdyţ selţou dospělí, musí 

nastoupit osmnáctiletí kluci. Aby zase někdo neřekl, ţe jsme národ, který se nezmůţe ani na 

to gesto.“).
6
 

Na samotném vrcholu piedestalu skautských mučedníků stojí pětice ostravských roverů 

z odbojové skupiny Odboj slezských junáků - nazvat je můţeme jako hrdiny z Ivačeny. Ti 

byli v samotném závěru druhé světové války zatčeni Gestapem a 24. - 29. dubna 1945 (okolo 

svátku sv. Jiří, patrona skautů) po výsleších a brutálním mučení postupně popraveni. Ţivoty 

Vladimíra Čermáka, Vladimíra Pacha, Otto Kleina, Quido Němce a Milana Rottera skončily v 

polské části Těšína na malém ţidovském hřbitově. Jeden z jejich katů o jejich smrti později 

prohlásil: „Umírali klidně, bez křiku, jako praví hrdinové.“ 

Téměř nepřipomínaní jsou popravení z doby komunistické; úcta je ale projevovaná 

dlouhodobě vězněným – např. manţelům Dagmar a Karlovi Skálovým či Jiřímu Navrátilovi.  

Jedním z nejsvětějších skautských poutních míst - svatostánků je mohyla na Ivančeně, 

věnovaná památce pětice výše zmíněných ostravských roverů. Zaloţena byla 6. října 1946, 

kdy členové oddílové rady nového 30. ostravského oddílu vystoupili na odnoţ Lysé hory - 

Ivančenu, vztyčili kříţ a vytvořili mohylu z kamenů na paměť statečnosti svých blízkých 

kamarádů. V prázdné láhvi pak umístili vzkaz, aby kaţdý, kdo půjde kolem, přinesl k uctění 

památky mrtvých další kámen. Mohyla na Ivančeně pak rostla celá další desetiletí, přes zákaz 

skautingu a přes rozhánění vzpomínkových výstupů Státní bezpečností. Velký impuls získala 

mohyla v krátkém čase svobody v roce 1968, kdy se definitivně dostala do povědomí skautské 

veřejnosti. Tradici společných výstupů v období kolem svátku sv. Jiří se jiţ nikdy nepodařilo 

zničit – přestoţe v sedmdesátých a osmdesátých letech byly rozháněny Státní bezpečností. 

Kaţdý vystupující přináší kámen a přikládá jej k ostatním - za více neţ šedesát let vynesli 

tisíce skautů, trampů a dalších lidí na Ivančenu tolik kamenů, ţe by se musely odváţet v 

třiadvaceti nákladních vozech. Mohyla se rozrostla na 18 m na délku a aţ 3 m na výšku, je 
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sloţená z kamenů z různých koutů světa, včetně kamínku z Měsíce od astronauta N. 

Armstronga, amerického skauta.
7
 

Široce uctívaným místem je Orlovská myslivna leţící nedaleko Humpolce; ta je označována 

jako kolébka českého skautingu, protoţe zde A. B. Svojsík překládal v roce 1911 Scouting for 

boys, v roce 1912 konal první skautský tábor, tábořil zde pak ještě po několik následujících 

let. Dodnes slouţí jako skautská základna, konají se zde především vzdělávací akce. Úctu 

k místu dokládají dvě z těchto akcí: instruktorská lesní škola Collegium zde v roce 2009 

konala duchovní seminář Sursum ad fontes („občerstvení z pramene, který tišil ţízeň A. B. 

Svojsíka),
8
 instruktorská lesní škola Gemini zde pořádává pravidelně své letní kurzy. Ve své 

prezentaci uvádí: „Kaţdá skautská základna má svou jedinečnou, neopakovatelnou atmosféru. 

Ale Orlovy jsou zcela mimořádné. Můţete se posadit na zápraţí, na kterém sedával Svojsík, 

kdyţ hledal cesty k novému průkopnickému směru výchovy mládeţe u nás. Můţete přemýšlet 

o tom, zda támhleten vysoký smrk pamatuje smích mladého Wolkera, kdyţ šel do myslivny 

za panem profesorem, bratrem vůdcem.“
9
 

Výrazně slabší, přesto ještě patrný nádech skautského svatostánku mají některé další skautské 

základny, tzv. junácké rezervace - Měsíční údolí u Vlašimi, Červený Hrádek, Seleška, snad i 

Jinošovská obora… 

Jedním ze základních rysů skautské výchovné metody je romantika spojená s nejrůznějšími 

obřady – jde o jakousi skautskou liturgiku. Většina z nich se odehrává u táborového ohně, 

který má v českém skautingu ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi naprosto 

mimořádné postavení. Často se hovoří o tzv. kultu ohně převzatém ze Setonova woodcraftu. 

Na začátku těchto ohňů bývají s obnaţenou hlavou vhazována tzv. obřadní polínka za 

zakladatele a velké postavy světového, českého i místního skautingu. Oheň mívá přesná 

pravidla stavby, průběhu, udrţování. Samostatnou ceremonii mívají slibové ohně, ohně třech 

orlích per, táborové ohně lesních škol. 

Slavnostně jsou připomínány klíčové okamţiky novodobých československých a českých 

dějin (skauting byl výrazně spojen s čechoslovakismem, čehoţ dokladem je např. skutečnost, 

ţe při dubnových setkáních na Ivančeně bývá dodnes zpívána československá hymna), které 

jsou do značné míry klíčovými okamţiky skautských dějin: 28. říjen, 8. květen, 21. srpen, 17. 

listopad. Slaveny jsou i celosvětové skautské svátky – 22. únor jako „den sesterství“ 
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(narozeniny manţelů Baden-Powellových) a 23. (24.) duben jako svátek sv. Jiří, patrona 

skautů. 

V českém skautingu nalezneme i poslední z rysů občanského náboţenství – sebepojímání se 

jako posvátné entity; a to jak ve vztahu k českému národu, tak ke skautskému společenství 

jako takovému. Národ i skauting jsou předmětem víry, obřadné úcty, uctívání, věrnosti, 

oddanosti, a je-li nutno, je pro ně obětován ţivot. Úcta se vzdává státním i skautským 

symbolům. Úctu lze doloţit např. řadou skautských písní, v některých se spojuje obojí – 

skauting i národ; kupř.: „Jen dál za skautskou vlajkou spějme a láska k vlasti naplň hruď...“ 

Okřídleným a hojně citovaným je výrok „Jednou skautem, skautem na celý ţivot“, který je 

výrazem poţadavku celoţivotní věrnosti. Téměř všechny rysy skautingu jako občanského 

náboţenství jsou pak zahrnuty v lesoškolácké hymně: „Chcem‘ věrni zůstat také dál, čím 

k lepšímu duch mladých vzplál. Poslušni vnitřního kynu, muţ budem‘ krásného činu. Chcem‘ 

věrni zůstat také dál, chcem‘ věrni zůstat také dál.“ 

 

Vývoj skautingu od druhé světové války 

Konec války přinesl svobodu skautingu a jeho rychlý rozvoj – první z obnovených skautských 

organizací byla v Itálii. S postupně přibývajícím počtem nově samostatných států (především 

z bývalých kolonií) se skauting rychle šířil. Zároveň ale přišla druhá vlna zániku (která se 

spojila s první) – s tím, jak se k moci dostávali komunisté. Tak byl jiţ v roce 1946 skauting 

zakázán v Polsku, 1948 v Maďarsku, 1950 v Československu a Jugoslávii. Poválečná, byť 

krátká, obnova se vůbec netýkala Albánie a Rumunska (zakázán 1937), Bulharska, Estonska, 

Lotyšska a Litvy (zakázán 1940). Ke krátkému období obnovy v roce 1968 pak nedošlo jen 

v Československu, ale v souvislosti s uvolněním v celém východním bloku i v Polsku či 

Jugoslávii. Obnovené skautské organizace však brzy vlivem událostí zanikly. 

Skauting nevadil pouze evropským nacistickým či komunistickým reţimům – obtíţně jej 

snášeli i další nedemokratické reţimy. Tak byla skautská organizace rozpuštěna v Číně 

(1950), na Kubě (1961), v Barmě (1964), v Laosu a Vietnamu (1975) a v Afghánistánu 

(1978).
10

  

Rok 1969 se pro lidstvo nesl ve znamení dobytí Měsíce. Pro skauting byla tato událost 

významná tím, ţe první člověk na Měsíci, astronaut Neil Armstrong, který byl aktivním 

členem skautské organizace (byl to tzv. orlí skaut), poslal z paluby Apolla 11 pozdrav všem 
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skautům a skautkám a na měsíc dopravil světový skautský znak. Z 54 astronautů prvního 

týmu jich přinejmenším 47 prošlo skautskou výchovou.
11

 

Konec osmdesátých let se nese ve znamení obnovy skautingu v zemích, kde se hroutily 

komunistické reţimy. Tak došlo k obnově v roce 1988 v Polsku a Jugoslávii, v roce 1989 

v Maďarsku a Československu. V současné době podle údajů světové skautské organizace 

WOSM je na celém světě pouze šest zemí, v nichţ neexistuje skauting (v pěti z nich je přímo 

zakázán): Andorra, Barma, Čína, Korejská lidově demokratická republika, Kuba, Laos.
12

 

Celosvětově je skauting strukturován do tří největších mezinárodních organizací (a do řady 

menších). Junák, tedy největší česká skautská organizace, je souběţně členem všech tří 

největších: WOSM (World Organization of Scout Movement) – chlapecká organizace, 

WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) – dívčí organizace, a ISGF 

(International Scout and Guide Fellowship) – organizace dospělých. 

V současné době má skautské hnutí aţ padesát milionů členů a jen obtíţně lze spočítat, koho 

všechno svými myšlenkami ţivota v plnění povinností vůči Bohu, bliţním i sobě ovlivnilo. 

Kvalifikované odhady hovoří o více neţ 300 milionech lidí, kteří prošli skautskou 

výchovou.
13

 

K obnově české skautské organizace - Junáka dochází okamţitě s osvobozením republiky. 

První oddíly spontánně obnovují činnost jiţ 7. či 8. května, vzápětí po osvobození jejich 

města a vesnic. Zatímco na nejniţší úrovni se skautská činnost okamţitě rozvinula a mnohé 

oddíly jiţ dva měsíce poté konají první tábory, na nejvyšší úrovni se celé období 1945-

1948/50 nese ve znamení vnitřních sporů o další (politickou) orientaci Junáka. Zatímco nelze 

říci, ţe by mezi jeho (významnějšími) členy byli přívrţenci nacistické ideologie, o ideologii 

komunistické to neplatí. Komunistická strana nevynechala Junák ze svých snah o ovládnutí 

společnosti a poměrně důsledně se jej snaţila infiltrovat. Významnými „rudými“ skauty byli 

např. Gustav Riedel, Ferdinand Stopka, Jaromír Preininger, Antonín Ţák, Josef Cyvín, Jiří 

Haškovec ad.
14

 Nicméně proti nim stálo mnoţství řadových členů a činovníků, kteří svůj 

zásadový odpor potvrdili v padesátých letech vězněním či obětí ţivota.  

Hlavním tématem sporu, za nímţ se ovšem skrýval ideologický spor mezi „pokrokovými“, 

komunisticky orientovanými skauty, touţícími postavit skauting plně do sluţeb komunistické 

strany, na jedné straně a tradičně orientovanými skauty prosazujícími nestranickost na druhé 

straně, bylo členství ve Svazu československé mládeţe. Junák byl od roku 1945 jeho 
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kolektivním členem, nicméně celou dobu se o tomto členství diskutovalo – prokomunističtí 

skauti byli jeho obhájci, protikomunističtí odpůrci.
15

 

Symbolicky se střet zhmotnil v přípravě tzv. Junáckého manifestu, který byl výrazem 

bolševizujících tendencí ve skautingu. Připravila jej Moravská zemská junácká rada (ne 

všichni její členové s ním ale tehdy souhlasili) v lednu 1948: „S vědomím odpovědnosti, 

kterou jsme zavázáni našemu národu za výchovu československé mládeže a s vědomím 

občanských povinností a závažnosti našeho junáckého slibu, předkládá odstupující 

náčelnictvo Junáka na Moravě zemskému junáckému sněmu tento manifest. 

Po zralé úvaze, jakož i důkladné revisi práce, kterou Junák ve svém celku od roku 1945 

vykonal, jsme shledali, že obětavá výchovná práce tisíců našich vedoucích a činovníků byla 

největším příspěvkem, který Junák přinesl do budování šťastné budoucnosti naší vlasti. 

Dospěli jsme však rovněž k nezvratnému závěru, že se Junák dosud zcela nevyrovnal 

odpovídajícím způsobem s revolučními změnami a novými základními skutečnostmi, které 

nastaly zřízením lidově demokratické republiky Československé v květnu 1945 a později. 

Dosud jsme neučinili zadost naléhavým požadavkům republiky ve věcech mravní, ideové a 

občanské výchovy naší mládeže. 

Z těchto důvodů vidíme naléhavou nutnost upravit mravní a ideové zaměření našeho hnutí, 

jak je níže v podrobnostech dokládáno. Takovou úpravu považujeme za neodkladně nutnou a 

v podstatě za přednější, než je připravovaná reorganizace administrativní, s níž rovněž 

souhlasíme. Moravské zemské náčelnictvo chlapeckého i dívčího kmene tedy v duchu svých 

tradici předkládá zemskému sněmu tento manifest k dobrému uvážení a schválení. 

1. Junák slouží věrně své demokratické republice. 2. Junák je vlastencem svou prací. 3. Junák 

se účastní socialistického budování. 4. Junák je oddaný myšlence slovanské vzájemnosti. 5. 

Junák se účastní veřejného života. 6. Junák je strážcem demokratických svobod. 7. Junák zná 

nebezpečí fašismu a nacismu a dovede mu čelit. 8. Junák je pokrokový v myšlení, methodách i 

skutcích. 9. Junák zná smysl svého slibu, zákonů a hesla. 10. Junák zná cenu jednoty mládeže 

pro světové sbratření a mír.“
16

 

Vše směřovalo k finálnímu únorovému střetu - tomu předcházely zemské sněmy, přičemţ 

střet mezi zastánci komunistů a jejich odpůrci měl vyvrcholit na III. junáckém sněmu na konci 

února 1948, k němuţ jiţ nedošlo. 

Český zemský sněm ovládli prokomunističtí skauti, moravský naopak protikomunističtí. 

Výrazem toho se stalo přijetí manifestu – český sněm jej přijal, moravský jej naopak po 
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bouřlivé debatě jednoznačně odmítnul, zemská rada byla zcela vyměněna, autorům manifestu 

dokonce hrozilo i vyloučení z Junáka. 

To uţ však byla spíše labutí píseň antikomunistických skautů. Při únorových událostech je i 

v Junáku ustaven Akční výbor Junáka (viz níţe), který převzal jeho řízení. Formálně Junák 

ještě existoval dál, i kdyţ jen jako dětská organizace Československého svazu mládeţe (od 

29. března 1948). Lze říci, ţe právě tímto dnem přestal existovat „de facto“.
17

 

V měsících po Únoru dochází k postupnému zániku zbytků kdysi velké junácké organizace, 

jeţ byly ještě trpěny. Oznámení ČSM o zániku Junáka ze 17. července 1950 bylo uveřejněno 

v Úředním listě díl II, ze dne 13. září 1950. V té době jiţ některé oddíly pracovaly v ilegalitě a 

první oddíly skautů se formují i v komunistických kriminálech. 

Mnoho skautů se zapojilo do třetího odboje, stovky jich byly zavřeny, několik i popraveno či 

v komunistických věznicích umučeno. Se skautingem je spojen pokus o státní převrat z roku 

1949, který Václav Černý hodnotil jako reálný a vůbec nejodhodlaněji a nejradikálněji 

pojatým výkon branné demokratické resistence. Šlo o skupinu kolem významného praţského 

činovníka Karla Skály – Číla a jeho manţelky Dagmar – Rakšy. Do akce bylo zapojeno více 

neţ sto praţských starších skautů, plán byl ale prozrazen. Po odhalení proběhla řada procesů, 

v nichţ bylo uděleno šest trestů smrti, z nichţ všechny byly 5. listopadu 1949 vykonány.
18

 

Zdokumentováno je téměř šest set trestně stíhaných junáků v období po roce 1948 – přesně 

583 jmen. 9 skautů bylo popraveno, v jednom případě došlo ke změně rozsudku smrti na 

doţivotní vězení. 7 lidí bylo odsouzeno na doţivotí, z toho u 3 případů došlo ke změně na 

ţalář v délce 25 let. Celkový trest pro skauty činil 2162 let a 4 měsíců vězení. Průměrný 

vyslovený trest tak činil více jak 8 a čtvrt roku. Průměrně vykonaný trest odnětí svobody PAK 

činil více jak 4 a tři čtvrtě roku, řada jednotlivců ovšem byla vězněna 10 aţ 16 let. Průměrné 

stáří v době zatčení v této skupině bylo necelých 26 let. 

Mezi trestně stíhanými skauty a skautkami nalézáme mnoţství známých jmen, která můţeme 

rozdělit do několika kategorií: skauti veřejně známí právě díky svým trestním postihům za 

skautskou či skautskou výchovou motivovanou činnost (Karel Grimm, Karel Průcha, Karel 

Skála, Dagmar Skálová); skauti dodnes či donedávna činní ve skautském hnutí (Miloš Blaţek, 

Radomír Broţ, František Cigánek, Pavel Holý, Jiří Navrátil, Jan Remišer, Lubka Školoud); 

osobnosti veřejného ţivota, jeţ prošly skautskou výchovou (Prokop Drtina, Václav Havel, 

Antonín Huvar, Záviš Kalandra, Otto Mádr, Ctirad a Josef Mašínovi, Karel Otčenášek, Štěpán 
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Trochta).
19

 Ve věznicích vznikaly tajné skautské oddíly, z nichţ jeden dal základ Skautskému 

oddílu Velena Fanderlika, který působí dodnes ve formě občanského sdruţení.
20

 

Jedinou oficiální dětskou organizací se stal Pionýr, jehoţ činnost se narozdíl od sedmdesátých 

let chtěla co nejvíce odlišit od skautských výchovných metod – školním charakterem oddílů 

počínaje, přes odmítání romantiky aţ po odmítání sebevýchovy v malých druţinách. Skautská 

idea byla označována za burţoazní, imperialistickou a kontrastní vůči lidově demokratickému 

zřízení. 

Skautská činnost, pokud vůbec přetrvala, se přesunula do ilegality. Tato ilegální činnost byla 

maskovaná v nejrůznějších organizacích – Svazarmu, aeroklubech, turistických klubech apod. 

Při jejím odhalení bývaly vynášeny i tresty odnětí svobody. Dvouletý trest si odpykala např. i 

mladá skautka Jitka Horová za to, ţe uklízela a umývala hrob A. B. Svojsíka na Vyšehradě.
21

 

V padesátých letech byla tato činnost výrazně slabší, sílila kolem poloviny šedesátých let, aby 

pak víceméně plynule přešla v oficiální obnovu roku 1968. 

Český skauting byl reprezentován také exilovou organizací, která měla oddíly takřka po celém 

světě. V čele Československého Junáka v zahraničí stál od 4. listopadu 1948 Velen Fanderlik, 

poválečný starosta Junáka, který v říjnu 1948 emigroval.
22

 Tato organizace pak působila aţ do 

začátku devadesátých let. Po roce 1989 zajistili exiloví skauti výraznou materiální pomoc 

obnovujícímu se Junáku. Na jaře 1991 přejmenovali svou organizaci na Český a slovenský 

skauting v zahraničí. 

Psát o českém skautingu druhé poloviny 20. století a nezmínit přitom fenomén „Foglar“ není 

moţné. Členem skautské organizace byl Jaroslav Foglar od roku 1919, od roku 1927 vůdcem 

2. praţského oddílu (tzv. praţská Dvojka) – nejstaršího dodnes působícího oddílu 

s nepřetrţenou činností v českých zemích. Byl patrně nejdéle působícím oddílovým vůdcem 

na světě – oddíl předal po 60 letech nepřetrţité činnosti aţ v roce 1987. Oddíl vedl ve 

skautském duchu po celou dobu, tedy nejenom v časech legální existence skautingu – oddíl 

byl pro něj náhradou rodiny, udělal cokoli, aby jej zachránil – registraci v nejrůznějších 

organizacích od turistických po aeroklub (za nacistické okupace, v letech 1950-1968 a 1970-

1989), či spolupráci se Státní bezpečností, k níţ se později přiznal a omluvil se za ni. 

Český skauting neovlivnil ani tak činností uvnitř organizace (nicméně ani ta nebyla 

nevýznamná – z jeho oddílu vzešla za šest desítek let jeho vedení řada předních skautských 

osobností), jako svým literárním dílem. To bylo paradoxně dlouhou dobu Junákem odmítáno 

                                                
19 Lešanovský, K.: Se štítem. 
20 Skautský oddíl Velena Fanderlika (http://www.kpv-praha15.wz.cz/kpv_SOVF.htm). 
21 Břečka, B.: Kronika, s. 223. 
22 Tamtéţ, s. 210. 



jako neskautské; vţdyť i jeho působení jako redaktora poválečného časopisu Junák bylo 

krátké a skončilo oboustranným zklamáním. Mnohem úspěšnější byly jeho aktivity 

v časopisech Mladý hlasatel, Vpřed či později ABC, kde zakládal tzv. čtenářské kluby. Ty 

představovaly určitou alternativu ke skautské organizaci, postavenou ovšem na skautské 

výchovné metodě. Jejich přínos mohl skauting ocenit v době oficiálního zákazu, kdy 

neformálním partám poskytovaly metodickou základnu pro skautskou činnost.
23

 

Mnohem širší pak byl dopad několika desítek jeho knih a komiksových seriálů z let 1934-

1994, z nichţ některé měly námět přímo skautský (Pod junáckou vlajkou, Devadesátka 

pokračuje, Boj o první místo apod.), další pak klubovní (Hoši od Bobří řeky, Záhada 

hlavolamu, Stínadla se bouří, Tajemství velkého Vonta, Tajemná Řásnovka apod.). Všechny 

spojoval neobyčejný důraz na čest, přátelství, správný ţivot. Jeden z autorů o něm napsal, ţe 

„Foglar splnil to, co uţ vyţadoval po autorech dětské knihy tvůrce doktora Dolittla Hugh 

Lofting. Psal se zcela dětským vnímáním reality i dětským obzorem okolo.“
24

 Vydávání jeho 

knih bylo vynikajícím barometrem pevnosti komunistického reţimu – ve svých tvrdých fázích 

je zakázal a odmítal, vţdy, kdyţ slábl, povolil jejich vydávání (1964, 1987). V květnu 1979 

mluvčí federální vlády prohlásil o Foglarových klubech: „Dnes, kdy PO SSM spolu 

s ostatními společenskými organizacemi plní úspěšně úkoly všestranné, komunisticky 

zaměřené výchovy dětí, bylo by anachronismem, aby vedle ní existovaly podobné kluby dětí 

řízené časopisecky jedním člověkem bez pevného politického zaměření, coţ u Jaroslava 

Foglara bylo vţdy patrné. Podobně převtělování Folgarova skautského oddílu do různých 

společenských organizací, pod jejichţ hlavičkou v posledních letech uskutečňoval svou 

výchovnou činnost, vyvolává pochybnosti, zda obsah a metody této výchovy odpovídají 

současným společenským potřebám a poţadavkům.“
25

 

Foglar patřil k předním kritikům pionýrské organizace a jejího způsobu výchovy. Tak např. 

v květnu 1956 napsal ministerstvu školství a kultury dopis o kritickém stavu výchovy dnešní 

mládeţe. Kritizoval neschopné funkcionáře, kteří rozhazují peníze na výstavbu nákladných 

pionýrských domů, na drahá školení a platy profesionálních pracovníků, aniţ by měli 

adekvátní výchovné výsledky a ohlas u mládeţe. Podotkl, ţe o prosperujících pionýrských 

oddílech se dočítá pouze v Pionýrských novinách, on sám se s ţádným nesetkal.
26
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Foglarův vliv lze doloţit dokonce i některými písněmi – např. „Dík, pane Foglar“ od skupiny 

Kamelot: „Tak dík, dík pane Foglar to se má, ty kníţky daly víc neţ sbor občanských nauk, co 

nám ţivot natlouká...“ 

Po dlouhých osmnácti aţ dvaceti letech vynucené nečinnosti, příp. činnosti v ilegalitě přišla 

doba tzv. praţského jara, kdy skautská organizace vstala po druhé „z mrtvých“. Jiţ od 

poloviny šedesátých let vznikaly oddíly, které se více či méně skrytě hlásily ke skautské 

výchovné metodě. Oficiálně pak Junák obnovil svoji činnost 29. března 1968 na shromáţdění 

v Praze. Junák byl organizací, která zaţila za praţského jara největší rozmach, jeho obnovená 

činnost byla provázena snad největším nadšením ze všech ostatních obnovovaných či 

obrozujících se společenských struktur. 

Rok 1968, resp. jeho počátek, představuje poslední záchvěv svébytné identity moravského 

skautingu. Poválečný moravský zemský náčelník genmjr. Eduard Ureš-Ulbricht vyhlásil 24. 

března 1968 rozhlasem a tiskem přípravy k obnovení Junáka na Moravě a povolal do sluţby 

všechny někdejší činovníky v zemi moravskoslezské; 1. dubna pak v Brně zahájila činnost 

Zemská junácká rada pro Moravu s E. Urešem-Ulbrichtem v čele. V závěru dubna ještě 

proběhlo v Brně setkání moravských činovníků; nicméně v závěru května uţ se situace 

přizpůsobovala aktuálnímu regionálnímu dělení státu, takţe převáţila struktura krajských rad 

Junáka. Od poloviny roku 1968 se o moravské radě nehovoří a k jejímu obnovení uţ poté 

nikdy nedošlo.
27

 

Jiţ o prázdninách 1968, přestoţe na přípravu bylo velmi málo času, proběhly první tábory. 

Pamětníci vzpomínají na nesmírnou vstřícnost a otevřenost, s níţ se skauti setkávali 

v továrnách, na úřadech, mezi prostými lidmi. Vše se brzdí a fakticky zastavuje srpnovou 

sovětskou okupací Československa. Přestoţe skauting po celé dva roky povolené činnosti 

početně rostl, nešlo o plnohodnotný skauting. Nesměl být členem světových skautských 

organizací, povinně musel být členem nadřazeného Sdruţení organizací dětí a mládeţe, musel 

se hlásit k budování socialismu a potlačovat náboţenský prvek své výchovy (dle usnesení III. 

sněmu z podzimu 1968 se zrušily homogenní, tj. konfesně orientované, skautské oddíly). Ani 

to však nestačilo, a tak s nástupem Husákova normalizačního reţimu došlo k třetí likvidaci 

Junáka. Jiţ koncem roku 1969 byly vytvořeny podmínky k opětovnému nedobrovolnému 

sloučení dětských a mládeţnických organizací do Socialistického svazu mládeţe. V ústředí 

Junáka převzala řízení Ústřední rada (i díky změnám stanov na III. sněmu), v roce 1970 proti 

stanovám rozšířena o 12 členů KSČ, zvláště pak její tzv. stranická skupina sloţená ze Zbyňka 
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Hály, Václava Marhoula, Václava Břicháčka, Jaroslavy Peškové a Anny  Floriánové.
28

 

Symbolem kolaborace jsou první dvě jména – Hála a Marhoul. Poslední jednání Ústřední rady 

Českého Junáka se konalo 1. září 1970. Dopis Ústřední rady z 15. září adresovaný 

ministerstvu vnitra ohlašoval ukončení činnosti Junáka a 2. října 1970 byl Český Junák 

oficiálně zrušen.
29

 

Následovalo třetí období ilegality – tentokrát s nejsilnější ilegální činností. Vţdyť i politické 

podmínky, přes existenci nedemokratického reţimu, se lišily. Sedmdesátá léta co do krutosti 

postihů nelze srovnávat s lety padesátými či čtyřicátými. Část oddílů (především ve městech, 

na vesnicích to bylo mnohem obtíţnější, či dokonce nemoţné) tak plynule pokračovala 

v činnosti pod různými hlavičkami - Československého červeného kříţe, v TISu jako ochránci 

přírody, ve Svazarmu, někteří dokonce v Pionýru, ale hlavně v Turistických oddílech 

mládeţe. Některé z nich se pak dočkaly po dalších dvaceti letech opět svobodného 

skautování. Některé oddíly fungovaly dokonce i bez jakéhokoli organizačního zaštítění, tedy 

skutečně ilegálně. Ve své činnosti samozřejmě pokračovala exilová skautská organizace. 

Sedmdesátá a osmdesátá léta se rovněţ nesla ve znamení úmrtí zakladatelských a 

budovatelských osobností skautingu – Vlasty Koseové (1973), Františka Alexandra Elstnera 

(1974), Bohuslava Bursíka (1976), Vratislava Ţidlického (1974), Františka Hanzelky (1977), 

Růţeny Řehákové (1979), Metoda Klementa (1979), Jana O. Martinovského (1980), Františka 

Janduse (1982), Josefa Charváta (1984), Františka Němce (1984), Velena Fanderlika (1985), 

Ladislava Filipa (1986) či Rudolfa Plajnera (1987).
30

 

Přichází listopadové události roku 1989 a s nimi svoboda i pro skauting. Uţ koncem listopadu 

1989 začala v Praze působit Skautská informační kancelář, 2. prosince 1989 proběhlo v 

Městské knihovně v Praze první setkání několika tisíc skautských činovníků. 28. prosince 

1989 byly schváleny stanovy Českého Junáka, za krátkou dobu se stal čestným protektorem 

(ochráncem) skautingu nově zvolený prezident Václav Havel. V dubnu 1990 se konal IV. 

(obnovující) sněm Junáka. Do roku 2010 se uskutečnilo dalších sedm valných sněmů. 

Nicméně minulost se nepodařilo zcela překonat – zvláště události z let 1968-1970. Ty se staly 

podnětem ke vzniku sice silně menšinové, přesto ideově ostře profilované organizace Svaz 

skautů a skautek Čech, Moravy a Slezska (později ČR). Její představitelé v čele s Karlem 

Průchou (jedna z vůdčích postav poválečného skautingu a pozdější dlouholetý politický 

vězeň) protestovali proti tomu, aby obnovu Junáka řídili jeho likvidátoři z roku 1970 (první 
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kroky v roce 1989 a na začátku roku 1990 totiţ činila orgán, jenţ vznikl doplněním někdejší 

Ústřední rady z roku 1970, včetně tehdejšího starosty Antonína Suma. Ideově se vymezili 

proti Junáku i jasným akcentováním tzv. prvního skautského principu – tedy povinnosti vůči 

Bohu, kterou bez jakéhokoli slovního obcházení včlenili i do svého slibu (s prvním principem 

má český skauting problémy od svého vzniku, kdy světové hnutí jen nerado tolerovalo jeho 

nezdůrazňování). 

Po zániku československé federace ztratili čeští skauti a skautky plnohodnotné členství 

v mezinárodních skautských organizacích, ačkoli patřili k jejich zakládajícím členům. O 

členství tak museli ţádat znovu. Ţádostem bylo znovu vyhověno v roce 1996. Další léta se 

nesou ve znamení debat o směřování skautské organizace – o věrnosti skautským principům a 

metodám, jejich nutnému (?) přizpůsobení moderní době a oslovování dalších generací dětí. 

V současné době tak skauting v českých zemích působí bez přetrţení jiţ přes dvacet let – tedy 

déle neţ za první republiky. V současné době je největší dětskou a mládeţnickou organizací 

v republice. 

Během poválečných let doznává skautská organizace největšího početního stavu v celých 

svých dějinách, kdy má aţ 240 000 členů. V roce 1947 to jiţ ale bylo „jen“ 180 000 a v dubnu 

1949, před poslední ranou z milosti, 37 000. V roce 1968 měl Junák 35 000 členů a v roce 

1969 72 500 členů. Po obnovení v roce 1990 vystoupaly počty na cca 90 000, aby v roce 1994 

klesl na 65 000 a v souvislosti s poklesem počtu dětí v jednotlivých populačních ročnících 

klesal dál. Pokles se nicméně v na konci prvního desetiletí jednadvacátého století zastavil a 

počet členů nově roste – v roce 2010 má Junák přes 45 000 členů.
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Rudolf Plajner 

Ve skautských kruzích se občas uţívá spojení „poslední velký náčelník Junáka“, které lze 

přeloţit také jako „druhý velký náčelník“ (po zakladateli A. B. Svojsíkovi), případně jako „od 

jeho smrti nestála v čele Junáka široce respektovaná osobnost“. Tento skaut-junák – Rudolf 

Plajner
32

 – se do pozice ikony skautingu dostal někdy kolem roku 1968, přestoţe v nejvyšší 

výchovné skautské funkci působil jiţ od roku 1939. O jeho výjimečném postavení ve 

skautském občanském náboţenství svědčí i skautské jméno (přezdívka), která snad ani jako 

přezdívka vnímána není – Táta Plajner. Dokladem toho, ţe řada skautů slovo „Táta“ nevnímá 

jako přezdívku, ale jako vyjádření vztahu, je skutečnost, ţe se často píše s malým písmenem. 

                                                
31 Tamtéţ, s. 69, 114, 134, 146, 210, 244, 25; Křižovatka (http://krizovatka.skaut.cz). 
32 Nebude-li uvedeno jinak, veškerá civilní i skautská ţivotopisná data R. Plajnera (nikoli interpretace) vycházejí 

z publikace Vémola, Antonín: RNDr. Rudolf Plajner. Kroměříţ 1991. 



Je k dispozici nespočet svědectví o tom, jak za nejsilnější záţitek skautského ţivota je 

povaţován skautský slib do rukou Táty Plajnera na lesní škole v roce 1968, případně o tom, 

jak smutná nálada zavládla na lesní škole po jeho odjezdu po dvoudenní návštěvě.
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 Jeho 

podpisy a ručně psané dopisy jsou ceněny – ne pouze jako sběratelské artefakty, ale jako 

cennosti, k nimţ má jejich majitel silný citový vztah. 

Narodil se v Prostějově 5. dubna 1901, zemřel 23. června 1987 v Lukách pod Medníkem. 

S Moravou byl jeho ţivot s krátkými přestávkami bezprostředně spojen do roku 1959, kdy se 

přestěhoval právě do Luk. 

Narodil se do rodiny krejčího Františka Plajnera a Jenovéfy, rozené Pešlové, jako jediný syn 

ze sedmi dětí. Maminka zemřela v jeho čtyřech letech, otec se poté oţenil s její sestrou 

Anastázií. Po vychození pěti tříd obecné školy nastoupil Rudolf na prostějovskou vyšší 

zemskou reálku. V roce 1919 odchází studovat elektroinţenýrství do Brna na techniku, 

nicméně jiţ v letním semestru 1920 přechází na nově zřízenou přírodovědeckou fakultu do 

Prahy, kde studoval obor matematika a fyzika. Promoval v roce 1924. Po dokončení studia 

nastoupil jako středoškolský učitel na reálce v Prostějově a středoškolským učitelem zůstal 

s několikaletými (skautskými) přestávkami aţ do důchodu. 

V roce 1926 sloţil rigorózní zkoušky a stal se doktorem přírodních věd; v témţe roce se 

oţenil s Vlastou Sokolovou, s níţ vychoval dva syny – Zdeňka (*1927) a Oldřicha (*1931). 

V roce 1929 s rodinou přesídlil z Prostějova do Holešova, který se mu stane domovem na 

dalších třicet let. Byl totiţ přeloţen na tamní zemské reálné gymnázium. V roce 1937 

absolvoval kurs pro instruktory branné výchovy, v níţ se skauting jiţ několik let výrazně 

profiloval. Snad i proto se na doporučení ministerstva národní obrany a na ţádost skautské 

organizace začal od 1. září 1937 věnovat organizace branné výchovy na školách, ve 

sportovních spolcích i ve Svazu skautů, a to jako zaměstnanec. Opustil tedy na krátko 

Holešov a přestěhoval se do Prahy. Nicméně jiţ od 1. září 1938 nastoupil na reálném 

gymnáziu v Praze-Dejvicích. Přesně za rok, jiţ v době Protektorátu, se vrací do Holešova na 

reálné gymnázium. Tam proţil celou válku, s výjimkou čtvrtročního veznění gestapem (viz 

níţe). 

Po skončení války se vedle veřejného angaţmá v národních výborech stal přechodným 

správcem holešovské reálky, od roku 1946 je ministerstvem školství plně uvolněn pro práci 

v Junáku. 

                                                
33 Osobní vzpomínka Ladislava Šroma – Havrana z Lesnice. 



Nicméně přesto, ţe formálně byl Junák zrušen aţ v roce 1950, vrátil se R. Plajner jiţ k 1. 

březnu 1948 zpátky do Holešova na střední školu. Po několikaměsíční mimosoudní internaci 

Státní bezpečností v roce 1949 nastoupil do holešovského kovozávodu jako dělník. Po pár 

měsících nastoupil 1. února 1950 na střední školu v Gottwaldově-Malenovicích, od 1. září 

1950 na vyšší sociálně zdravotní školu v Gottwaldově. Od 1. srpna 1952 působil dva roky na 

Státním kurzu pro přípravu pracujících na vysoké školy na Hostýně – na tzv. dělnické 

přípravce, kam se překládalo za trest. Od 1. září 1953 se pracovně vrací do Gottwaldova na 

vyšší průmyslovou školu strojnickou, za další rok je přeloţen na pedagogickou školu pro 

vzdělávání učitelů národních škol v Holešově. Během pěti let tak byl nucen vystřídat šest 

škol, resp. sedm zaměstnání. Přesto je ve srovnání s jinými odpůrci komunistického reţimu 

zajímavé, ţe proti němu nebyl vykonstruován politický proces a ţe dokonce mohl dále 

působit jako učitel, byť překládaný na nepříliš exponovaná místa. 

Od 1. září 1959 byl přeloţen základní školu ve Vraném nad Vltavou – z Holešova se 

odstěhoval a přestěhoval se do Luk pod Medníkem, kde zůstal i po roce 1961, kdy odešel 

v šedesáti letech do důchodu. Na Moravu po zbylé čtvrtstoletí svého ţivota jiţ pouze jezdí na 

návštěvy – aby tam v roce 1987 spočinul navţdy. 

V květnu 1982 jej postihla první malá mozková příhoda, jichţ se v dalších čtyřech letech 

zopakuje ještě několik, poslední v červnu 1987, která je příčinou jeho úmrtí. Ve svém 

smutečním oznámení sám napsal: „Váţení, milí přátelé, sestry a bratři. Pochodeň mého ţivota 

dohořívá. Proto se chci s vámi rozloučit, pokud je čas a poděkovat vám za vše, čím jste 

zkrášlovali dny mého putování, za přátelství, doprovod na junácké stezce, spolupráci, za ruku 

podanou v tísni, za radu i účinnou pomoc. Své nejbliţší jsem poţádal, aby upustili od 

pohřebních zvyklostí, popel rozptýlili v mém rodném kraji a doplnili jen za těmito řádky 

příslušné datum. Buďte zdrávi a radujte se z daru ţivota! Jílové u Prahy, Tyršova 318, dne 23. 

června 1987. Rudolf Plajner.“ 

Pohřeb se konal v úzkém kruhu za účasti asi dvaceti skautů 30. června 1987 v malé obřadní 

síni praţského starašnického krematoria.
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Jako praţský vysokoškolák se stal členem sociálnědemokratické strany, která mu v roce 1935 

nabídla volitelné místo na kandidátce Olomouckého kraje pro parlamentní volby. Nabídku 

odmítl, chtěl pracovat ve skautské organizaci, coţ povaţoval za neslučitelné se stranickým 

parlamentním angaţmá. Členem sociální demokracie byl i po skončení války; poté, co se 
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v červnu 1948 sloučila s KSČ, odmítl vstup do komunistické strany, ačkoli k tomu byl 

přemlouván a tlačen. Do konce ţivota pak zůstal bezpartijní. 

Plajnerův skautský ţivot začal na podzim 1916, kdy se vrátil z tábora vedeného A. B. 

Svojsíkem prostějovský Jiří Wolker, pozdější významný básník. Zaloţil skautskou druţinu, 

do níţ R. Plajner vstoupil. Do konce roku 1916 stihl sloţit nováčkovskou zkoušku a skautský 

slib. Na konci roku 1918 se Plajner vydal se svou druţinou pěšky do Prahy, kde skauti slouţili 

jako pořadatelská sluţba při návratu nového prezidenta T. G. Masaryka. V roce 1919 sloţil 

vůdcovskou zkoušku a stal se sborovým (dnešní terminologií střediskovým) vůdcem 

v Prostějově. 

V téţe pozici pracoval ve skautském hnutí při krátkých studiích v Brně. Do brněnských časů 

se datuje jeho první čin, kterým vstoupil do skautské historie. V lednu 1920 s nasazením 

vlastního ţivota zachránil tři děti, které se topily v rozvodněné Svratce. Jakkoli odmítal 

všechny pocty a odměny s tím, ţe plnil svou skautskou povinnost, udělil mu rodný Prostějov 

stipendium 1000 Kč, prezident republiky mu věnoval stříbrné hodinky opatřené „faximilien 

pana presidenta a datem 17. ledna 1920“. Svaz skautů mu udělil – jako prvnímu v historii – 

zlatý stupeň odznaku Za čin junácký. 

Po přechodu do Prahy opět pokračoval v práci sborového vůdce, zapojoval se do organizace 

všech významnějších akcí. Ve spojení s nejvyšší praţskou skautskou úrovní zůstal i po 

návratu do Prostějova (tam od roku 1924 působil jako okresní zpravodaj). V roce 1926 

absolvoval Ústřední lesní školu u Lukova. Nicméně ve svébytném světě lesních škol 

nezdomácněl, nestaly se mu hlavní skautskou náplní (přestoţe byl 22. listopadu 1946 

jmenován instruktorem a 1. prosince 1947 čestným členem lesních škol), jako např. bratřím 

Fanderlikovým, Karlu Horovi a dalším. Spíše se věnoval úrovni nejniţší – oddílové – a 

funkcionářské. V roce 1928 byl jmenován zástupcem ţupního zpravodaje pro Olomouckou 

ţupu, o rok později se účastnil třetího jamboree v Anglii, byl delegátem za Svaz na páté 

mezinárodní konferenci v Birkeheadu. Na dalším jamboree v roce 1933 v maďarském Gödölö 

jiţ byl vůdcem československé výpravy. 

U oddílové činnosti zůstal i po příchodu do Holešova, kde oţivuje tamní středisko a oddíly. 

V roce 1931 byl jmenován ţupním zpravodajem ţupy Hanácké i Olomoucké (kdyţ 

v devadesátých letech 20. století nebylo jasné, jak to bude se státním krajským zřízením, 

rozdělil Junák území své působnosti do tzv. oblastí; území zhruba odpovídající dnešnímu 

Olomouckému kraji – a někdejším ţupám Olomoucké a Hanácké – neslo název Plajnerova 

oblast). V roce 1932 zahajuje éru působení v ústředních orgánech, kdyţ byl zvolen 

zpravodajem náčelnictva, kterým zůstal aţ do roku 1939. 



V roce 1938 se symbolicky posunuje na čelné místo českého junáctví. Kdyţ necelé dva týdny 

před osudnou Mnichovskou konferencí 1938 umírá Náčelník Zakladatel A. B. Svojsík, vedl 

několikatisícový pohřební průvod na praţský Slavín právě R. Plajner. V následujících týdnech 

vyřizoval veškerou agendu náčelnictva, stal se také členem tříčlenné skupiny, která 

připravovala organizační sjednocení českého skautingu do nové organizace Junák. Na jejím 

ustavujícím sjezdu v lednu 1939 byl zvolen místonáčelníkem s určením pro Moravu. 

Nicméně ministerstvo národní obrany „stáhlo“ z pozice velitele (před rokem 1939 se tato 

pozice nazývala „starosta“) pplk. gen. štábu Václav Vlčka, na jeho místo jmenovalo 12. 

března 1939 Bohuslava Řeháka (který byl předtím náčelníkem) a náčelníkem byl jmenován R. 

Plajner. Ten se také po Řehákově zatčení 1. září 1939 stal hlavním reprezentantem 

organizace. Do hlavní skautské výchovné funkce náčelníka se tedy R. Plajner nedostal 

volbou, ale, jak sám vzpomínal, z moci úřední.
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Jako zástupce Junáka pak tajně působil při budování odbojových organizací Obrana národa, 

Petiční výbor Věrni zůstaneme a Politického ústředí. S odbojem spolupracoval aţ do konce 

války, zvláště poté, co byl výnosem K. H. Franka 28. října (!) 1940 rozpuštěn Junák. Dne 21. 

ledna 1943 byl R. Plajner zatčen gestapem. Byl obviněn ze styku se zahraničím a 

z organizování skautského odboje. Vězněn byl dva měsíce, přičemţ prošel řadou věznic – 

zlínskou, brněnskými Kounicovými kolejemi, brněnským Cejlem, praţskou pankráckou 

věznicí, Pečkárnou a vězením na Karlově náměstí. Propuštěn byl 24. března 1943. Pomoc 

odboji poskytoval i po věznění – ve spolupráci s Červeným kříţem plnil politické a 

zpravodajské úkoly, pomáhal partyzánským útvarům v oblasti Hostýnských vrchů, pomáhal 

za hranice pronásledovaným osobám, propojoval různé odbojové skupiny. Na jaře 1945 

inicioval zakládání národních výborů v bývalém holešovském okrese. 

Jistě díky své společenské angaţovanosti, nicméně i díky politické afiliaci k sociální 

demokracii se stal prvním předsedou revolučního Městského národního výboru Holešov, 

stejně jako prvním předsedou revolučního Okresního národního výboru Holešov. Předsedou 

ONV byl do voleb v roce 1946. 

Hlavní díl jeho poválečném aktivity je však věnován Junáku, který se obnovil v nebývalé síle 

a který prvních několik měsíců po květnu 1945 řídí orgány ustavené v roce 1939 podle 

tehdejších stanov. 

Po velkých sporech se Junák stal kolektivním členem Svazu československé mládeţe. 

Nicméně přesto, ţe to bylo jeho představitelům v dalších desetiletích vytýkáno, šlo tehdy 
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zřejmě o maximum moţného. Junák si uchoval moţnost sdruţovat i mládeţ starší patnácti let 

a dospělé, zůstal členem mezinárodních skautských ústředí a mohly působit oddíly se 

zdůrazněnou náboţenskou výchovou – to vše představitelé státní moci a KSČ tlačící na 

sjednocení mimoškolní výchovy mládeţe do jediné organizace velmi dlouho odmítali a 

Junáku hrozilo rozpuštění. Kolektivní členství v SČM schválil i II. junácký sněm 9. – 10. 

února 1946 v Praze. Tam byl R. Plajner zvolen náčelníkem českého Junáka. Tato organizace 

spolu se slovenským Junákem tvořila Junáka, ústředí skautské výchovy ve Svazu 

československé mládeţe. V jejím čele stál náčelník R. Plajner – jiţ tehdy se začal posouvat do 

pozice nejvýraznějšího reprezentanta českého skautingu; nicméně v organizaci stále ještě 

působila řada dalších široce respektovaných osobností spojených se samotnými počátky 

skautingu. Zcela jasným hlavním symbolem se pak R. Plajner stává v roce 1968. 

Poválečné tříletí se neslo i pro R. Plajnera ve znamení uchránit co největší díl skautské 

samostatnosti a svébytnosti, při velkém tlaku ze strany KSČ i zevnitř skautské organizace, 

v níţ působily, jak bylo výše zmíněno, silné prokomunistické skupiny. Při zpětném pohledu 

se zdá, ţe mu nevadily socializující tendence problematizující zdůrazněnou duchovní 

výchovu. Jeho světový názor byl socialistický – byť samozřejmě ne komunistický. V době 

nadšeného budování, jeţ zachvátilo široké společenské kruhy vyhlásil Junák v roce 1947 

dvouletý plán, v němţ se skauti zavázali odpracovat 20 milionů hodin na pomoc republice 

(coţ činilo při počtu 200 tisíc členů organizace 100 hodin na jednoho člena). 

V roce 1947 se R. Plajner zúčastnil, jako jeden z pěti set Čechoslováků, slavného prvního 

poválečného jamboree ve Francii. 

K únorovým událostem v Junáku se pojí zajímavá událost spojená s vycházející „hvězdou“ 

komunistického reţimu Alexejem Čepičkou ze dne 24. února 1948. Čepička se s R. Plajnerem 

dobře znali – oba byli předsedy sousedících ONV: Plajner holešovského, Čepička 

kroměříţského, jednali spolu i před Únorem, a to jako ministr a hlavní uvolněný představitel 

největší dětské organizace. Ve zmíněný den byli náčelník a náčelní R. Plajner a V. Koseová 

vyzváni, aby se ihned dostavili do Čepičkovy kanceláře. Tam se je ministr (předseda 

Ústředního akčního výboru Národní fronty) snaţil přimět k tomu, aby podepsali písemné 

prohlášení pro tisk, ţe se Junák přihlašuje k členství v nové Národní frontě. Upozornili jej, ţe 

takové prohlášení by bylo v rozporu se stanovami, které nechtějí a nemohou překročit. 

Čepička se obrátil k Plajnerovi s otázkou, zda by prohlášení napsal za svoji osobu. 

„Odpověděl jsem, ţe ano. ‚A coţ kdybychom k vašemu podpisu připojili ‚náčelník Junáka‘?‘ 

otázal se. ‚Pak bych musel na svoji funkci okamţitě resignovat a sněmu ve Zlíně bych se jiţ 

neúčastnil‘, zněla moje odpověď. Pan ministr zrudl ve tváři, povstal z křesla a spustil, jakýţe 



já jsem náčelník, kdyţ nedovedu svým spolupracovníkům poručit a vnutit organizaci svoji 

vůli, Junák ţe neudělal nic pro osvobození republiky, je organizací nepřátelskou socialismu a 

mne ţe měli uţ dávno zavřít. A zcela nečekaně mně střelil dvě pořádné facky. 

V tom okamţiku jsem si bleskově představil, jak Hitler a Göring honili a tísnili dr. E. Háchu 

14. března 1939 v Berlíně, aţ se, chudák starý, rozhodl podepsat, k čemuţ neměl podle ústavy 

právo. Vzpomněl jsem si na slib, který jsme si dali v německých kriminálech, ţe nikdy 

nepřipustíme, aby násilí nezůstalo nepotrestáno a rozhodl jsem se útok páně ministrův odrazit. 

‚Pane ministře, dal jste  mi dvě facky. Jako náčelník Junáka nesmím a jako vyznavač 

humanismu nemohu vám obě vrátit. Uráţku a poníţení své osoby vám odpouštím 

s prohlášením, ţe jsem pro osvobození republiky – a vy to dobře víte – udělal nejméně tolik, 

co vy. Ale vyslovil jste se neuctivě o celé junácké organizaci, jejíţ 600 členů prokázalo svoji 

věrnost a oddanost republice a jejímu lidu obětí ţivota v osvobozovacích bojících a 

koncentračních táborech. Je obhájit musím, a proto vám druhou facku prominout nemohu.‘ A 

také jsem ji okamţitě a důrazně vrátil. Rozešli jsme se bez rozloučení.“
36

 

Po návratu od ministra inicioval R. Plajner okamţitě ustavení akčního výboru Junáka – 

předpokládal, ţe v nastalé situaci není moţné, aby mohl Junáka reprezentovat osobně. Podle 

svého pozdějšího svědectví sledoval impulsem k zaloţení akčního výboru trojí cíl: a) zabránit 

okamţité likvidaci Junáka ať jiţ s odůvodněním poukazujícím na reakční vedení, či na 

fyzické napadení ministra vrcholným představitelem; b) umoţnit nejvyššímu orgánu - 

skautskému sněmu (který se měl konat za čtyři dny), aby rozhodl o dalším osudu organizace – 

to by bylo moţné jen kdyby byl sněm řízen akčním výborem sloţený převáţně z členů 

komunistické strany; c) získat pár dní času, neţ se vrátí do Prahy starosta Junáka Velen 

Fanderlik. R. Plajner věřil, ţe jakékoli rozhodnutí, které učiní akční výbor, byť sloţený 

z komunistů, ale alespoň skautů, bude lepší, neţ rozhodnutí učiněné přímo SČM.  

Únorovým převratem se moci chopila skupina bolševizujících skautů (byť časem revoluce 

pozřela i některé tyto své děti), a tím pádem končí na dvacet let skautské angaţmá Táty 

Plajnera – převzetím moci akčním výborem fakticky končí moc náčelníka. Ve skautském 

tisku se po únoru 1948 vyskytuje pouze jeden jeho článek, u nějţ lze navíc mít podezření o 

skutečném autorství či přinejmenším dobrovolnosti. Je (na Plajnera) nebývale krátký: 

„Poněvadţ bývalé vedení Junáka vázáno stanovami a organizačními předpiy nemohlo učiniti 

okamţité opatření, nezbytné k správnému začlenění Junáka v kritických dnech únorové 

revoluce, dal jsem popud k utvoření Akčního výboru Junáka, sloţeného z mladých, 
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průbojných a pokrokových činovníků, kteří se svým provoláním přihlásili nekompromisně do 

řad budovatelů nové republiky. Vedení Junáka je v dobrých rukou a zasluhuje si proto 

podpory všech nás. Za sebe prohlašuji, ţe jsem předsedovi akčního výboru, bratru Jaromíru 

Preiningovi podporu slíbil.“
37

 

Dne 3. června 1949 jej internovala Státní bezpečnost - odvezla jej do pověstné vyšetřovací 

věznice v Uherském Hradišti. Po zatčení proběhla v Plajnerově domácnosti prohlídka, která 

byla podle slov jeho manţelky horší neţ válečná prohlídka gestapa. Obţaloba vznesena 

nebyla, nebyl údajně ani vyslýchán. Propuštěn byl po několika měsících - v říjnu 1949. 

Po celá padesátá léta byl spolu s celým skautingem, resp. skautskou výchovnou metodou 

veřejně odsuzován a ostouzen - nejvhodnějším dokladem je např. broţura Aloise Poledňáka 

„Skauting ve sluţbách podněcovatelů války“.  

Další skautská etapa byla spojena s Praţským jarem 1968. Předznamenána byla symbolickou 

událostí. 27. prosince 1967 zemřel Bohuslav Řehák, Svojsíkův nástupce (náčelníkem byl 

v lednu-březnu 1939, poté byl do září 1939 velitelem Junáka, po válce čestným starostou; 

jeho vnuk RNDr. Tomáš Řehák patří k předním představitelům českého skautingu v celém 

dvacetiletí po roce 1989). Jeho pohřeb 3. ledna 1968 se stal první příleţitostí pro vyjití 

skautingu z osmnáctileté ilegality. „Před rakví zahalené státní vlajkou byla vystavena jeho 

skautská vyznamenání. Pohřbu se zúčastnily stovky junáckých činovníků a činovnic. Řada 

z nich přišla, poprvé od likvidace Junáka v roce 1950, zase ve skautském kroji. Ve 

strašnickém krematoriu po mnoha letech znovu zazněla skautská hymna a večerka a stovky 

paţí se zvedly ke skautskému pozdravu.“ Smuteční řeč za skauty nepřednesl nikdo jiný neţ 

Rudolf Plajner.
38

 

Změna politického kurzu vedla k uvolnění cesty pro obnovu Junáka - a při ní byl jasnou a 

nezpochybňovanou autoritou právě R. Plajner. Účastní se debat, schůzí, vyjednává se úřady o 

rehabilitaci Junáka a jeho obnovení. Dne 22. března 1968 byl ustaven přípravný výbor Junáka 

s náčelníkem R. Plajnerem v čele. O týden později - 29. března 1968 - proběhla legendární 

schůze více neţ tisíce skautských činovníků v praţském sále Domovina, na níţ byla obnova 

Junáka R. Plajnerem slavnostně vyhlášena. Ten také prohlásil, ţe Junák „byl a bude 

politickou, ale ne stranickou organizací, junáci se budou vţdy zajímat o veřejné dění a 

zúčastní se jej. Charakterizoval obnovu Junáka jako kvalitativně vyšší etapu, v níţe se Junák 

přihlašuje k socialistickému zřízení, k výchově dětí pro socialistickou společnost, k politické 

angaţovanosti v Národní frontě a k aktivní účasti na vytvoření vrcholného federálního orgánu 
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dětských a mládeţnických organizací.“
39

 Na závěr schůze obnovil R. Plajner jménem všech 

členů Junáka slib věrnosti republice. 

Při prvomájovém průvodu 1968 byl pozván na vládní tribunu, kde sledoval i procházející 

krojované skauty. „Občané, shromáţdění zejména před hlavní tribunou, vítali junáky kromě 

pozdravného volání dlouho trvajícím potleskem.“ 

Nadšení z polednového vývoje bylo pro řadu skautů částečně kaleno tím, ţe se Junák musel 

hlásit k socialistickému pojetí výchovy. Měla-li ale organizace legálně existovat, nešlo to ani 

jinak – kaţdá ze společenských organizací musela být členem Národní fronty vedené KSČ, 

jeţ byla dle ústavy vedoucí silou ve společnosti a státe. Podle ústavy také veškeré vzdělání a 

výchova musely být vedeny v duchu vědeckého světového názoru marx-leninismu.
40

 Přesto 

zmínky o socialistické výchově zůstaly vesměs deklaracemi bez reálného dopadu na 

oddílovou činnost – snad jen kromě vytěsňování náboţenského rozměru. 

Nezdá se ale, ţe by socialistické proklamace byly Plajnerovi zcela proti mysli. Těţko dnes 

soudit, nakolik byly úlitbou době a nakolik byly osobním přesvědčením starého sociálního 

demokrata. Nicméně některé texty z let 1968-1969 znějí hodně přesvědčivě, např.: „náš 

velkolepý pokus ... bude úspěšný jen tehdy, bude-li stát bez výhrad ve sluţbách 

socialistických republik Slovenské a České a budeme-li vychovávat svěřenou mládeţ pro 

ţivot v humánní socialistické společnosti“.
41

 „Jsme junáky a skautkami, vyznavači chart 

Organizace  spojených národů o právech lidských, o právech dětí i právech ţen, jsme 

demokraty a socialisty kaţdým coulem...“
42

 

Sovětská okupace učinila konec nadějím na svobodný rozvoj skautingu, nekolaborantské 

vedení Junáka s Plajnerem v čele jiţ hrálo pouze o čas. R. Plajner od podzimu 1968 uvaţoval 

o rezignaci na náčelnický post. Přesto byl na III. sněmu Junáka v listopadu 1968 zvolen 

náčelníkem (vlastně byl zvolen teprve podruhé – poprvé to bylo v roce 1946). V té době se 

také začaly výrazně zhoršovat vztahy mezi Ústřední radou a Náčelnictvem chlapeckého 

kmene (jeţ se ovšem z někdejšího řídícího orgánu dostalo po III. sněmu do role faktického 

výchovného odboru) – resp. mezi kolaborujícími (především z řad stranické skupiny) a 

nekolaborujícími členy vedení Junáka. Dne 5. února 1970 také R. Plajner zaslal abdikační 

dopis. Ačkoli se zachoval v jeho pozůstalosti, Ústřední rada jej zcela jistě neprojednala a R. 

Plajner fakticky náčelníkem zůstal, abdikaci zrušil. Jde o situaci obdobnou letům 1948-50. Na 
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začátku roku 1970 jiţ bylo jedno, kdo je, či není náčelník, vedení organizace bylo v rukou 

Hálových a Marhoulových.
43

 

Ze skautského hlediska nejproblematičtější Plajnerovo období spadá do let 1970-1977. Na 

celostátní ustavující konferenci Socialistického svazu mládeţe 9. – 11. listopadu 1970 byl 

zvolen členem Ústřední rady Pionýrské organizace SSM a zůstal jim dalších sedm let, aţ se 

pro pokročilý věk v listopadu 1977 vzdal všech funkcí.
44

 Na II. sjezdu SSM v listopadu 1977 

byl vyznamenán medailí Za zásluhy o Pionýrskou organizaci SSM. Jeho nejasná výzva: 

„Neopouštějte naše děti“, byla některými interpretovaná především jako pobídka k přestupu 

celých oddílů i s vedením do Pionýra (byť takto přímo nebyla nikdy vyslovena). Jeho blízký 

spolupracovník E. Pachmann na začátku devadesátých let napsal: „Pokud se dnes ti, kteří 

zaměnili ideály skautingu za ideály pionýrské organizace, odvolávají na doporučení br. 

náčelníka ‚Neopouštějte naše děti‘, činí tak vědomě neprávem. Citované doporučení bylo 

míněno zcela opačně: Vyuţijte všech moţností další práce s dětmi, ale tak, abyste se 

neprovinili proti svému skautskému slibu. To bylo totiţ i celoţivotní kredo Rudolfa 

Plajnera.“
45

 

Kaţdopádně Plajnerova pionýrská činnost není jednoduše vysvětlitelná. Snad třetí zákaz 

Junáka, navíc pokaţdé s R. Plajnerem jako hlavním představitelem, zlomil poslední zbytky 

víry v budoucnost. Husákův reţim podporovaný sovětskou armádou se jevil jako věčný a 

nerozbořitelný. Navíc skutečnost, ţe se nejednalo o náhlý zvrat, ale v řadě oblastí se zdálo, ţe 

se daří uhájit zbytky polednových vymoţeností – ačkoli se prostor stále zmenšoval. R. Plajner 

byl světonázorově socialistou, takţe teze o socialistické výchově mu nebyly zcela cizí. 

Husákův reţim se nehlásil k marxistické praxi padesátých let, snad Plajner věřil, ţe půjde o 

humanistickou verzi socialismu, jíţ věřil. Věkový faktor – bylo mu téměř sedmdesát let – 

rovněţ není zanedbatelný. 

Konec sedmdesátých a začátek osmdesátých let pak R. Plajner strávil psaním rukopisů ze 

skautské historie: Junácká výchova v období 1928-1938 (1971, 95 stran); A. B. S. – Sborník o 

životě a díle Ant. B. Svojsíka k výročí jeho stých narozenin (1976, 150 stran); Úsvit českého 

junáctví (1977, 265 stran); Zavátou junáckou stezkou. I. díl: Cestou k dospělosti (1977, 147 

stran); Zavátou junáckou stezkou. II. díl: Idey a praxe svazového skautingu (1978, 193 stran); 

Zavátou junáckou stezkou. III. díl: Z výsluní do stínu (1980, 197 stran); Z historie praporu 

Svazu junáků skautů a skautek RČS 1920-1980 (1980, 16 stran); Ve stínu hákového kříže 
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(1982, 91 stran); Velký pokus 1912. Studie k 70. výročí prvního Svojsíkova tábora pod Lipnicí 

(1982, 50 stran); Nositelé Řádu stříbrného vlka (1984, 2 strany). Všechny rukopisy jsou 

uloţeny v Památníku národního písemnictví v Praze na Strahově. Výběr z nich vyšel v roce 

2001 kniţně,
46

 kompletně vyšly na CD-ROM. 

Od roku 1990 se kaţdoročně v květnu (v posledních letech pravidelně kaţdou třetí květnovou 

neděli) koná na Hostýně Memoriál Dr. Rudolfa Plajnera – krátký pochod po Hostýnských 

vrších pořádaný holešovskými skauty, na který se sjíţdějí skautky a skauti z celé republiky. 

V roce 2001 mu byl na Hostýně odhalen malý pomník s pamětní deskou. 

Dá se říct, ţe je samozřejmé, ţe se R. Plajner stal nositelem nejvyšších skautských 

vyznamenání – Stříbrné svastiky náčelnictva (1929), Čestného odznaku skautské lásky 

(1934), Jubilejního odznaku 1918-38 (1938), Zlaté syringy (1938), Řádu Stříbrného vlka 

(1940), stříbrného stupně Junáckého kříţe „Za vlast 1938-1945“ (zlatý se uděloval pouze in 

memoriam), Junáckého řádu sv. Václava (1945), Tři pruty bratrství (1969), Junácká medaile 

díků (1969), Junácká hviezda I. stupeň (1969), Stříbrný bobr (1970), člen Svojsíkova oddílu 

(1970), 50 čestných let (1970). 

Rovněţ tak byl nositelem vysokých státních vyznamenání – Československého válečného 

kříţe (1945), Československé vojenské medaile za zásluhy I. stupně (1945), Pamětní medaile 

k 20. výročí osvobození (1965), Za sluţbu vlasti (1968), Řád práce (1969). 

Představit Plajnerův myšlenkový svět je poměrně sloţité. Jeho nečetní kritici především z řad 

katolických skautů mu vyčítají příliš technicistní pojetí skautingu, příp. aţ panteistické 

pojímání Boha, který byl pro R. Baden-Powella úhelným kamenem skautingu. To 

koneckonců sám přiznával, kdyţ při hodnocení myšlenkového zázemí českého junáctví 

(Plajner rád a explicitně pouţíval termíny „junák“, „junáctví“, jako částečný kontrast 

k Baden-Powellovu „skaut“ a „skauting“) ve svých historických pracech na konci 

sedmdesátých let vyzdvihl vliv Ernesta Thompsona Setona. „Jím zdůrazněná výchova 

přírodou a v přírodě, jeho zidealizovaný Indián typu Vinnetoua, jeho cesta ‚stoupání na horu‘ 

byly české povaze mnohem bliţší neţ Baden-Powellova výchova k dobrému občanství.“
47

 

Prvorepublikový a poválečný skauting měl podle něj mnohem blíţe k Setonově implicitnímu 

panteismu. 

Nicméně situace není aţ tak jednoduchá. V tomto směru se nijak výrazně neotevřel 

v časopiseckých článcích, ale ve své poválečné knize Radosti junáckého roku. V ní odhaluje 
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své duchovno, které, pravda, není explicitně náboţenské či duchovní, ale spíše občanské, 

civilní.  

Ve svém programovém návrhu pro skautskou činnost v listopadu uvádí: „Hroby v uctivosti 

měj! Junáci nezapomínají. Na kaţdý junákům milý hrob poloţíme kytičku šípků s chvojkou a 

k památníku Svobody nebo k památníku padlých hrdinů velkou kytici a svíčičku. Světlo 

věčné ať jim svítí!“
48

 

K jeho zvláštnímu, panteistickému přístupu k duchovnu patří jistě i to, ţe se nechal rozptýlit 

v rodném kraji. 

Snad nejblíţe náboţenství je v otázce mravní – resp. sexuální čistoty: „Mezi dospělými se 

vyskytují občas zvrhlíci, propadlí hříchům, jejichţ jazyka pouţívá ďábel, aby sváděl nevinné. 

Mluví hrubě, libují si ve šťavnatých a obhroublých výrazech, čtou něverecké, sprosté a 

nečisté knihy a časopisy, čmárají po zdech a záchodech neslušné kresby, mluví s posměchem 

o posvátných úkonech, o lásce, o zrození dítěte atd. ... V přirozeném a zdravém ţivotě lidí a 

v přírodě vůbec není nečistých věcí, vţdyť všechno je dílem Boţím, to jen sviňáci vidí ve 

všem svinstvo. ... Desátý příkaz junáckého zákoníku je těţký a má mnoho společného se 

šestým přikázáním Boţím. Je nesporně zkouškou junácké čestnosti. Kdo je tak silný a odolný, 

ţe zvítězí i nad pokušeními a jde poctivě a ctnostně třeba i proti všem, nezatíţen hříchem 

nečistoty, je chloubou a nadějí národa, je junák dokonalý, je rytíř Boţí.“
49

 

Snad právě krátkou dobou po skončení války lze vysvětlit jeho aţ přepjatý nacionalismus, 

který z jedné kapitoly (Kroky dějin) zmíněné knihy čiší. Třikrát v ní píše: „Junáku, pamatuj: 

Našimi nepřáteli byli Němci!“ Protiněmecký hrot pak byl schopen najít i v konkrétních 

etapách dějin: „Junáku, pamatuj: Německý císař vydal Husa katanům“; „Junáku, pamatuj: 

V husitských válkách bojoval celý národ proti Němcům“; Junáku, pamatuj: Boţí bojovníci 

pobíjeli Němce“; „Junáku, pamatuj: Jana Amose Komenského vyštvali z vlasti Němci“; 

„Junáku, pamatuj: Největšími nepřáteli našich předků byli Němci“; „Junáku, pamatuj: 

Legionáři bojovali proti Němcům“; „Junáku, pamatuj: T. G. Masaryk bojoval proti 

Němcům“; „Junáku, pamatuj: President Dr. Edvard Beneš vedl boj proti Němcům“; „Junáku, 

pamatuj: Rudá armáda pobila Němce, naše úhlavní nepřátele, a osvobodila Československou 

republiku“.
50

 

Jeho hlavní ideový přínos byl v oblasti udrţování nadšení vůdců a jejich motivaci 

k celoţivotní sluţbě. Vzpomínky na osobní setkání s ním – na lesních školách, na sněmech či 
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při různých velkých srazech a oslavách – promlouvají o velkém nadšení, které po nich 

zůstávalo v myslích a které motivovalo pro další skautskou sluţbu.  

Dodnes jsou citovány a uţívány jeho věty: „Skauting je řehole“; „Člověk ţije tím, co udělal, 

tím, co rozdal, tím, ţe potěšil, tím, ţe rozveselil oči, tím, ţe hořel, aby se druzí ohřáli“
 51

 či „Já 

pochodeň svou ve tmách nes‘, já světla rozţíhal. Já kles‘. Teď na vás je ji vzít a nésti dál“. 

Z nich vystupuje evidentně duchovní přesah, který ovlivnil celé generace skautů a skautských 

vůdců. 
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