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Máloco ovlivnilo ve 20. století životy mladých lidí tak, jako skauting. Nemyslíme přitom 

pouze činnost větších či menších skautských organizací, případně nejvýraznějších 

organizačních projevů skautingu první poloviny 20. století – Svazu junáků-skautů Republiky 

československé (1919-1939) či Junáka (1939-1940, 1945-1950). Mnoho prvků skautské 

výchovné metody, v době počátku 20. století naprosto unikátních a převratných, se postupem 

času staly samozřejmou součástí pedagogického instrumentaria, uplatňovaného jak ve škole, 

tak téměř ve všech volnočasových organizacích mládeže: pobyt a činnost v přírodě, její 

poznávání a ochrana, využívání symboliky, týmová práce v malých skupinách, učení se 

prostřednictvím praktických činností a her apod.
1
 

Skauting však neovlivnil pouze životy mládeže. Svými náročnými morálními požadavky 

zformoval jejich životy takovým způsobem, že výrazně zasáhl i do životů dospělých. A bylo 

smutnou shodou náhod, že první početnější generace skautek a skautů dospěla krátce před 

tím, než si české země podrobilo nacistické Německo. Konfrontace morálního skautského 

základu s totalitním režimem, jenž měl mj. za cíl zničit český národ, totiž často končila 

újmami na zdraví i na životě. Nejinak tomu bylo po roce 1948, kdy se ze skautské výchovy 

stalo spolehlivé rozpoznávací znamení třídního nepřítele. Ale to už je námět spíše pro 

publikaci Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století... 

 

Ačkoli skauting deklaruje, že navazuje na celou řadu pokusů o nalezení nejvhodnějšího 

výchovného stylu mládeže, a to už od dob antiky, jeho historie se začíná psát až se začátkem 

20. století. Nejprve v roce 1902 činí americký spisovatel a dobrodruh Ernest Thompson Seton 

(1860-1946) pokusy s četami mladých lidí Woodcraft Indians. Seton pro ně vypracoval 

ucelený výchovný systém vhodný jak pro děti, adolescenty, tak pro dospělé obou pohlaví. 

Jeho základem byla péče o harmonický rozvoj těla, mozku, ducha a služby. „Své zálesáctví 

definoval jako světový názor, jako způsob nazírání na věci, jenž vede k všestrannému vývoji a 

povznáší život oceněním věcí kolem nás. Zálesáctví mu nebylo organizací, ale hnutím, 

ovlivňujícím stávající organizace, i badenpowellovský skauting.“
2
  

V pozoruhodné časové shodě s tím pokládá základy skautingu anglický padesátiletý generál-

poručík Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (1857-1941). Tento syn anglikánského 
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pastora strávil velkou část svého vojenského života v britských koloniích v Indii a Africe. 

Jako dobrý zvěd cvičil ve své službě i jiné. Pověstnou se stala bitva u Mafekingu, součást 

búrských válek z přelomu 19. a 20. století. Právě tam byl pro nedostatek mužů schopných 

obrany zorganizován z hochů oddíl, který převzal řadu úkolů – především doručování rozkazů 

a zpráv, vyzvídání apod. Po krátkém výcviku dokázali dospělé muže plně zastat. Zde si 

Baden-Powell uvědomil sílu, jakou může mít usměrňovaná výchova. Byl autorem několika 

příruček pro zvědy, známou se stala především Aids to Scouting, vydaná v roce 1899. Tu 

později přepracoval, doplnil dalšími nápady a vydal v lednu 1908 pod názvem Scouting for 

Boys. Mládež z ní byla nadšená, protože jim dávala návod k zajímavým činnostem: jak 

zapalovat ohně, vařit ve volné přírodě, hrát si na detektiva rozpoznáváním významu stop a 

značek, účastnit se skautských her, které slučují obratnost indiána se silou bojovníka.  

Nezůstalo u slov – výchovné metody, které v knize popsal, R. Baden-Powell vyzkoušel 

v praxi, když na ostrově Brownsea vedl od 15. července do 9. srpna 1907 tábor. Toho se 

účastnilo 20 hochů. V lednu 1908 pak byla v Anglii oficiálně založena skautská organizace, 

která se během několika málo měsíců a let rozšířila (spolu s přeloženou příručkou Scouting 

for Boys) do řady dalších zemí, mj. do Německa, Belgie, Holandska, Ruska, Itálie, Haliče, 

Francie, Srbska, Švédska, Argentiny, Chile, Číny, Siamu a samozřejmě do Spojených států 

amerických.
3
  

České země nebyly výjimkou. Pedagogové o Baden-Powellově příručce věděli, a tak pro 

úspěšné uchycení skautské myšlenky v českém prostředí stačil malý impuls. Přinesl jej 

profesor žižkovské reálky Antonín Benjamin Svojsík (1876-1938).
4
 Ten reagoval na výzvu 

(určenou všem tělocvikářům) tehdejšího inspektora tělocviku v Čechách Josefa Klenky, aby 

se pokusili uvést skauting do výuky - v souvislosti s reformou tělocviku. Narozdíl od 

ostatních se vydal do země původu skautingu osobně, aby se seznámil s tímto experimentem 

na místě. V létě 1911 proto podnikl studijní cestu po Anglii a severských evropských státech.  

Touto cestou, z níž se vrátil nadšen, se začaly psát dějiny českého skautingu. A. B. Svojsík 

s dalšími spolupracovníky vypracoval koncept národní varianty skautingu, jemuž bylo 

vybráno jméno „junáctví“. Zkombinoval vybrané prvky anglického skautingu a amerického 

Setonova woodcraftu.
5
 K tomu přidal vybrané specificky české, příp. slovanské prvky – 
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vzory. Když významná postava českého skautingu, dlouholetý náčelník Rudolf Plajner, 

hodnotil vliv obou konceptů, potvrdil, že na rozvoj našeho junáctví - zejména v poválečném 

období – měl větší vliv Seton. „Jím zdůrazněná výchova přírodou a v přírodě, jeho 

zidealizovaný Indián typu Vinnetoua, jeho cesta ‚stoupání na horu‘ byly české povaze 

mnohem bližší než Baden-Powellova výchova k dobrému občanství.“
6
 Skutečně, 

prvorepublikový a poválečný skauting např. nepříliš významně reflektoval první princip 

Baden-Powellova skautingu – povinnost vůči Bohu
7
 a měl mnohem blíže k Setonově 

implicitnímu panteismu. Skauting podle programového prohlášení Svazu z roku 1926 

„uznává, že náboženství je pro většinu lidí mravní silou a hlásí se k zásadě E. Thompson 

Setonově, který dí: ‚Měj v úctě každé uctívání Velkého Ducha‘.“
8
 Výrazem toho byla např. 

prvorepubliková organizační samostatnost těch skautů, kteří s „odsunutím“ povinnosti vůči 

Bohu do hájemství tzv. povinností vlastních nesouhlasili.  

Nicméně odborné veřejnosti bylo již od počátků českého junáctví zřejmé, že nejde o pouhé 

táboření či neužitečný pobyt v lese, ale že jde především o složku mravní, „která byla opravdu 

specifikou junáctví a získávala v něm postupně dominantní postavení. Na otázku ‚Kdo je 

skaut?‘ bývala dávána odpověď: ‚Kdo žije pod junáckým zákonem‘, čímž se vyjadřovala 

skutečnost, že to, co nás v junáctví spojuje a tvoří z něho bratrstvo, není jeho technická, nýbrž 

etická složka... Socializace dítěte byla tedy pokládána za hlavní vklad junáctví jak do 

pokladnice českého národa, tak celé lidské společnosti.“
9
 Mottem Svojsíkova díla z roku 1912 

– základní „bible“ československého skautingu - Základů junáctví byla věta: „Zdravá, 

ušlechtilá a naživá mládež je nejdůležitější problém českého národa“. První podoba junáckého 

zákona (dnes mírně upravená) měla tuto podobu: „1. Skautovo slovo jest svaté. 2. Skaut je v 

pravém smyslu loajální. 3. Skaut zná povinnost svou, býti užitečným a pomáhati bližnímu. 4. 

Skaut je přítelem každého člověka dobré vůle a bratrem každého skauta. 5. Skaut je ochotný a 

úslužný. 6. Skaut je přítel zvířat. 7. Skaut je poslušný. 8. Skaut je vlídný a usměvavý. 9. Skaut 

je hospodárný a šetrný. 10. Skaut je čistý v myšlení, ve slovech, ve skutcích.“
10

 Skautský slib 

zřejmě neměl v prvních letech pevně ustálenou podobu,
11

 nicméně již v roce 1915 se 
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setkáváme s textem, který s menšími doplňky či stylistickými úpravami platil až do roku 

1993: „Slibuji na svou čest, že se všemožně přičiním: Milovati vlast a sloužiti jí věrně v každé 

době. Řádně plniti všechny povinnosti své vlastní a zachovávati zákony junáků. Ze všech sil a 

v každé době prospívati bližním.“
12

 

Skauting byl převratný celou řadou svých metod – jejich invenci je nutné vnímat v kontextu 

počátku 20. století. Vždyť i v Základech junáctví musely lékařské autority potvrzovat, že 

spaní v lese není zdraví škodlivé (ba naopak) a že lesní noční vzduch není otrávený.
13

 

Skauting měl být původně výchovnou metodou v Sokole, jehož aktivním činovníkem Svojsík 

byl. Sokol však skauting odmítl jako cizáckou myšlenku. První organizační záštitu proto 

rodící se skautské hnutí nalezlo v roce 1912 v Junáckém odboru Svazu českých spolků a 

přátel tělesné výchovy mládeže.
14

 První samostatný skautský spolek pak byl ustaven 15. 

června 1914. Nesl název Junák – český skaut (JČS) a existoval do roku 1919. První světová 

válka počínající rozmach skautingu přibrzdila – mnoho skautských vůdců narukovalo. Během 

ní také došlo ke vzniku dalších skautských organizací (i politicky profilovaných), byť vůdčí 

složkou zůstal JČS. K pokusu o sjednocení došlo na jaře 1919, kdy 7. června proběhl 

ustavující sněm Svazu junáků skautů Republiky československé. Starostou Svazu se stal Josef 

Rössler-Ořovský, místostarostou Jiří Guth-Jarkovský, náčelníkem A. B. Svojsík. Funkce 

starosty byla spíše čestná, i proto nepřekvapí reprezentativní sbírka jmen, která se v ní až do 

roku 1970 (od roku 1939 šlo o starostu Junáka) vystřídala: Josef Rössler-Ořovský (1919-

1920), Josef Svatopluk Machar (1920-1922), Vavro Šrobár (1922-1928), Milan Hodža (1928-

1930), Edvard Beneš (1930-1935), Josef Charvát (1935-1939) – první odchovanec skautingu 

v této pozici, Velen Fanderlik (1946-1948) a Antonín Sum (1968-1970).
15

  

Po celé období první republiky byl Svaz dominantní silou československého skautingu, který 

postupem let, zvláště v období těsně před rokem 1938 působil dostředivě a formou 

kolektivního členství k sobě přitahoval různé do té doby samostatné skautské organizace. 

Těch v letech 1918-1938 působilo v Československu více než šedesát – za zmínku jistě stojí 

Československá obec junáků volnosti, Skautské sbory DTJ, Spartakovi skauti práce, Obec 

československých Baden-Powellových skautů, Ústředí katolických skautů, Svaz Švehlových 

junáků, Děti svobody, Skauti besídkoví, skauti-ministranti Legio Angelica, židovské 

organizace Hašomer Hacair a Hašomer Kadimah apod.  
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Nicméně hlavním reprezentantem, k jehož nástupnictví se hlásí i dnešní největší skautská 

organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, byl Svaz. Ten v roce 1934 rozšířil své jméno na 

Svaz junáků skautů a skautek Republiky československé. Náčelník A. B. Svojsík k této změně 

poznamenal: „Dívka v lese, se sekyrou v ruce, porážející stromy, stavící své chaty, radící se 

za večera u táborového ohně a konající noční hlídky byla hotovou revolucí i v moderním 

názoru na ženu...“
16

  

Změny způsobené mnichovskou konferencí
17

 se dotkly i skautského hnutí, které bylo tlakem 

státních orgánů přinuceno k organizačnímu sjednocení. Dne 22. ledna 1939 tak probíhá 

ustavující valný sněm jednotné organizace Junák. Do jejího čela je jako tzv. velitel postaven 

pplk. gen. štábu Václav Vlček (někdejší člen náčelnictva Svazu), náčelníkem byl zvolen 

Bohuslav Řehák. V. Vlček však již v březnu 1939 na svou funkci z politických důvodů 

rezignoval, ministerstvo vnitra poté jmenovalo velitelem Bohuslava Řeháka,
18

 náčelníkem 

Rudolfa Plajnera a náčelní Vlastu Koseovou. Po Řehákově zatčení v září 1939 se hlavním 

reprezentantem organizace stal R. Plajner. Postupem let se stal nejvýraznějším symbolem 

československého skautingu, a tím zůstal až do své smrti v roce 1987.
19

 

Dne 28. října 1940 vydal K. H. Frank výnos o likvidaci Junáka. Mnoho skautských oddílů 

přežilo období okupace pod hlavičkou Klubu českých turistů.
20

 Za druhé světové války se 

zapojilo velké množství skautů do odbojové činnosti - při výzkumu skautských obětí druhé 

světové války, který proběhl v roce 1985, bylo zjištěno a ověřeno 565 obětí z řad Junáka 

v českých zemích. Z tohoto počtu bylo 140 skautů popraveno, 257 umučeno v koncentračních 

táborech a věznicích, 14 bylo padlých partyzánů, 43 padlých příslušníků československé 

zahraniční armády a armád spojenců protihitlerovské koalice a 111 padlých při Pražském 

povstání, SNP a při povstání a osvobozovacích bojích na celém území ČSR.
21

 

K obnově Junáka dochází okamžitě s osvobozením republiky. Celé období 1945-1948/50 se 

ovšem nese i ve znamení vnitřních sporů o další (politickou) orientaci Junáka. Zatímco nelze 
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říci, že by mezi jeho (významnějšími) členy byli přívrženci nacistické ideologie, o ideologii 

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

společnosti a poměrně důsledně se jej snažila infiltrovat.
22

 Významnými „rudými“ skauty byli 

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

Haškovec ad. Náčelník slovenských skautů Ivan Janček byl dokonce přezdíván „Rudý 

maršál“.
23

 Nicméně proti nim stálo množství řadových členů a činovníků, kteří svůj zásadový 

odpor potvrdili v padesátých letech vězněním či obětí života.
24

 Snad nejvýznamnějším 

střetem byla příprava tzv. Junáckého manifestu, který byl výrazem bolševizujících tendencí ve 

skautingu. Jeho návrh byl ale přesto, že jej připravila Moravská zemská junácká rada, 

účastníky Moravského zemského sněmu v lednu 1948 po bouřlivé debatě jednoznačně 

odmítnut, vedení zemské rady bylo zcela vyměněno, autorům manifestu dokonce hrozilo i 

vyloučení z Junáka.  

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

v Junáku ustaven Ústřední akční výbor Junáka, který převzal jeho řízení. Formálně Junák 

ještě existoval dál, i když jen jako dětská organizace Československého svazu mládeže (29. 

března 1948). Lze říci, že tímto okamžikem přestal existovat „de facto“.  

Zanikala organizace, nikoli skautské hnutí. Jeho sílu ukázala např. skupina kolem Karla Skály 

– Číla, která chystala a téměř provedla protikomunistický převrat, který se měl uskutečnit ze 

16. na 17. května 1949. Plán vypracoval štáb skupiny JUDr. Jaroslava Borkovce „Svobodné 

Československo“. Na pomoc povstání mělo přijít několik vojenských jednotek. Politicky 

celou akci řídil a koordinoval významný skautský činovník Dr. Karel Skála - Číl - do února 

1948 velitel pražské oblasti. Prostřednictvím jeho manželky Dagmar Skálové - Rakšy bylo do 

akce zapojeno více než sto pražských starších skautů. Plán byl ale prozrazen. Dva dny před 

plánovaným začátkem bylo zatčeno 120 armádních důstojníků a 54 civilistů. Mnoho skautů a 

skautek bylo propuštěno s tím, že při výslechu společně tvrdili předem dohodnutou verzi, a 

sice že byli přesvědčeni, že se jedná o noční skautskou hru. Následovala řada procesů, v nichž 

bylo uděleno šest trestů smrti, z nichž všechny byly 5. listopadu 1949 vykonány. Karla Skálu 

zachránila od nejvyššího trestu jeho žena Dagmar, skautská vůdkyně, která vzala většinu viny 

na sebe, protože předpokládala, že si komunistický režim nedovolí popravit ženu. V roce 

1949 to režim ještě skutečně neudělal, Rakša dostala doživotí. Rozdány byly další vysoké 

tresty – viz např. pozdější starosta Junáka Jiří Navrátil. Plán převratu tedy nevyšel, byť jak jej 
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hodnotil Václav Černý, akce Borkovce a jeho skupiny byla reálná a byla vůbec 

nejodhodlaněji a nejradikálněji pojatým výkonem branné demokratické resistence...
25

 

V měsících po Únoru dochází jen k postupnému zániku i těch zbytků kdysi velké junácké 

organizace, jež byly ještě trpěny. Oznámení ČSM o zániku Junáka ze 17.7.1950 bylo 

uveřejněno v Úředním listě díl II, ze dne 13.9.1950. V té době již některé oddíly pracovaly 

v ilegalitě a první oddíly skautů se formují i v komunistických kriminálech.
26

 Tak symbolicky 

končí první polovina 20. století. 

Jak se vyvíjely početní stavy českého junáctva? Zdaleka největší jeho složka – Svaz – měl 

v roce 1920 cca 10 000 členů, v roce 1930 30 700, v roce 1935 47 998 (počtem členů byl 

tehdy třetí největší skautskou organizací v Evropě, hned za Anglií a Polskem) a v roce 1937, 

kdy již integroval celou řadu dalších organizací, 61 506. Během poválečných let doznává 

skautská organizace největšího početního stavu v celých svých dějinách, kdy má až 240 000 

členů. V roce 1947 to již ale bylo „jen“ 180 000 a v dubnu 1949, před poslední ranou z milosti 

37 000.
27

 

Počet členů skautské organizace zásadně závisel na počtu a schopnostech skautských vůdkyň 

a vůdců. Zatímco v pozdějších letech se jich drtivá většina rekrutovala z vlastních řad, z těch, 

kdo skautskou výchovou sami prošli, v prvních letech a desetiletích se vůdci stávali lidé 

skautingem nedotčení. „Měli jsme celkem jasnou představu, že by to měli být mladí muži či 

ženy, sportovního typu, abstinenti a nekuřáci, bezvadného charakteru, úspěšní ve svém 

povolání, společensky angažovaní, povahou optimisté, že by měli mít vlastní děti, aby 

docenili, čím jsou děti rodičům, zkrátka osobnosti, přirozené autority a vzory hodné 

následování. Bylo jasné, že tak vysoké požadavky splní jen tenká vrstva dospělých 

spoluobčanů a že jen někteří z nich - budou-li mít k dětem blízko - mohli by se státi 

junáckými vůdci, kdyby je to časově příliš nezatěžovalo.“ 

Tehdy provedený průzkum ukázal, že někteří vůdcové (nejčastěji vysokoškoláci či staří 

mládenci) věnovali ročně oddílové práci 600 – 800 hodin (jednou týdně oddílová schůzka, 

každou neděli, často již od soboty, výprava, v létě několikatýdenní tábor). Netýkalo se to 

všech, vedení Svazu takové výkony nedoporučovalo a přiklánělo se k dělbě práce ve vedení 

oddílu.
28
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Jak vlastně vypadali prvorepublikoví skautští vůdcové, jaký byl jejich sociální profil? 

Strukturu jejich povolání ve dvacátých letech přináší následující tabulka. 

 

Tab.: Povolání vůdců oddílů 

 1921 1923 1924 

studenti (SŠ, VŠ)  49 % 40,5 % 32,5 % 

dělníci a řemeslníci 15 % 21,4 % 22,9 % 

úředníci a zřízenci 13 % 15,7 % 18,8 % 

profesoři a učitelé 13 % 9,4 % 11,2 % 

obchodníci 8 % 6,9 % 5,8 % 

jiná zaměstnání 2 % 6,1 % 8,7 % 

Zdroj: Břečka, B.: c.d., s. 74, Skaut-Junák, roč. X., 1923/24, s. 115. 

 

Vedení oddílů (počty oddílů se v této době průběžně zvedaly od 800 do 1500) tak do značné 

míry leželo na vysokoškolských či středoškolských studentech a na dělnících a řemeslnících. 

Zanedbatelný nebyl ani podíl učitelské profese, koneckonců vždyť samotný zakladatel byl 

středoškolský učitel. Byli to právě vůdcové a vůdkyně, kteří formovali další životy svěřených 

skautů a skautek a tím i další budoucnost skautského hnutí. Nicméně pro vztahy k veřejnému 

životu hráli ještě významnější roli tzv. vyšší činovníci Svazu – župní a okresní zpravodajové. 

Jejich počet kolísal kolem 180-200. Z následující tabulky je zřejmé, že jejich sociální profil se 

od profilu vůdců oddílů značně lišil. 

 

Tab.: Povolání činovníků Svazu (župní a okresní zpravodajové) 

 1923 1925 

profesoři a učitelé 49 % 40,5 % 

úředníci 26 % 27 % 

lékaři 8 % 9 % 

právníci 5 % 2,5 % 

obchodníci a živnostníci - 7 % 

inženýři 3 % 2,5 % 

dělníci a řemeslníci 1 % 4 % 

vojáci z povolání 3 % 1,5 % 

studující na VŠ 3 % 1 % 



jiná povolání 2 % 5 % 

Zdroj: Břečka, B.: c.d., s. 86 a 91. 

 

Vidíme, že tuto kategorii reprezentovali ve Svazu v drtivé většině příslušníci tzv. inteligence, 

se středoškolskými profesory a učiteli v čele.  

Ve vývoji skautingu měly (a mají) významné, v určitých fázích i nejdůležitější místo lesní 

školy. Od počátku šlo o společenství několika zkušených skautů (v případně dívčích lesních 

škol skautek), kteří měli na starosti skautské vzdělávání (budoucích) vůdců oddílů. Právě lesní 

školy měly šanci formovat skauting. Po období jediné lesní školy dochází v polovině 

dvacátých let k založení čtyř chlapeckých lesních škol – pro Čechy, Moravu, Slezsko a 

Slovensko. K těm se časem přidává Dívčí lesní škola (od 1926), Katolická lesní škola atd. 

Československé lesní školy (LŠ)
29

 měly vzor v tzv. Wood Badge kursech pořádaných od roku 

1919 v anglickém Gilwellu. První LŠ se konala v 19.-26. srpna 1923 v Jemčinské oboře u 

Jindřichova Hradce. Jejím vůdcem byl tehdy jedenadvacetiletý František (Frank) Alexander 

Elstner, účastník (nikoli absolvent) anglického Gilwellu, pozdější známý cestovatel a novinář. 

Pro absolvování lesní školy se vyžadovalo dokončení kursu, výchovná a organizační zdatnost, 

skautská publikační činnost, soustavné sebevzdělávání a specializace v některém oboru 

skautské teorie a praxe.
30

 Další LŠ pod Elstnerovým vedením se konaly v roce 1924 a 1925.  

Právě v roce 1925 došlo ke zřízení i tzv. zemských lesních škol – zde začíná historie slavné 

Moravské lesní školy (založené již r. 1924),
31

 spojené se jménem bratří Fanderlikových. Nad 

nimi stála „instituce“ Ústřední lesní školy, která vychovávala instruktory pro zemské lesní 

školy. Administrativně řídil všechny lesní školy zpravodaj pro lesní školy u náčelnictva 

Svazu. Tento činovník byl z titulu této funkce od roku 1928 místonáčelníkem Svazu. Systém 

ústřední LŠ a zemských LŠ (které mnohdy během jednoho léta organizovaly i více běhů 

s různými instruktorskými sbory) vydržel až do druhé světové války – kodifikován byl v roce 

1936 tzv. Buchlovským dekretem, který koncipoval Velen Fanderlik. V období 1923-1940 se 

v celém Československu konalo přes 90 LŠ všech typů, přičemž nejvíce (snad v předtuše 

nelehkých časů) jich bylo v roce 1938 – 15. 

V době druhé světové války se přirozeně žádná LŠ nekonala. Ovšem s jejím koncem přišel 

skutečný boom LŠ. Bylo jasné, že tak velký „nával“ mládeže, který je zmíněn výše, nemůže 

zvládnout předválečný kádr vůdkyň a vůdců. Byly vypracovány nové osnovy, které se později 

                                                 
29

 Název „lesní škola“ navrhl A. B. Svojsík. Viz Nosek, Václav: Historie lesních škol, rukopis, Praha 1995, s. 7. 
30

 Břečka, B.: Kronika, s. 85-86. 
31

 Z historie Moravské lesní školy. Vůdce, roč. 12 (1931/32), s. 43. 



promítly do řádu (procesní záležitosti) a do dekretu (obsahové záležitosti) LŠ vydaných 

v březnu a květnu 1946. Dekret je nazýván Jinošovský (vznikal v pronajatém zámečku a 

oboře v Jinošově na Vysočině, kde se v poválečném období konalo 23 LŠ). LŠ již nebyly 

řízeny z celostátního Ústředí LŠ, ale zemskými orgány LŠ u zemských junáckých rad (na 

vypracování dekretu se podílel Milota Fanderlik). LŠ byly rozděleny na oblastní LŠ pro 

výcvik vůdců oddílů a zemské LŠ pro výcvik instruktorů. Výchovu instruktorů tak již neměla 

v rukou pouze jedna instituce, ale několik. Mluví-li se tedy v poválečném období např. o 

Moravské lesní škole, jde o vyšší typ LŠ než v případě její stejnojmenné předchůdkyně 

v době meziválečné. 

Již krátce po skončení války a obnovení činnosti Junáka se o prázdninách 1945 uskutečnilo 9 

LŠ a 7 kurzů pro vedoucí. K největšímu rozmachu LŠ došlo v roce 1946 – tehdy se jich 

konalo 39. Některé dodnes činné LŠ mají přes vynucené přestávky v činnosti přímou 

návaznost (jménem, tradicí či personálními vztahy) na školy tehdy založené – Jesenická LŠ, 

Jihočeská LŠ, Západočeská LŠ apod. V roce 1947 se konalo 37 LŠ a 4 kurzy. V roce 1948 se 

již řada LŠ konat nemohla, uskutečnilo se jich ale ještě 25. V roce 1949 pak již žádná. Kromě 

již zmíněného Jinošova se LŠ konaly ve Štiříně, na Červeném Hrádku, v Horních 

Černošicích, u Cukmantlu (dnešní Zlaté Hory) apod. 

Rok 1949 znamenal další přerušení lesoškolácké práce, tentokrát na 19 let. Celkově se v první 

polovině dvacátého století uskutečnilo 246 LŠ, které vyprodukovaly téměř 5000 absolventů.
32

 

 

Zajímavým příkladem moravského skauta-junáka první poloviny 20. století byl Velen 

Fanderlik (1907-1985). Na příkladu jeho života lze pozorovat začátky skautingu, jeho 

postupný růst, poválečný rozmach a hořké konce po roce 1948. 

Rod, z něhož Velen Fanderlik pocházel, přišel do českých zemí z Nizozemí v průběhu 18. 

století. Odtud pochází ono neobvyklé příjmení – má původ v holandském Van der Lijk.
33

 Do 

dějin Moravy promluvil významně už Velenův dědeček – JUDr. Josef Fanderlik (4.3.1839-

8.5.1895). Narodil se v Olomouci jako syn vrchnostenského úředníka arcibiskupské kapituly. 

Jeho matka Rosalie (*1803 v Uherském Hradišti) pocházela z rodiny Pogliesů (italského 

původu), usazené v Uherském Hradišti. Po vystudování vídeňské právnické fakulty působil 

jako advokátní koncipient v brněnské kanceláři svého bratrance Aloise Pražáka. Po čtyřech 

letech byl v roce 1868 jmenován advokátem ve Velkém Meziříčí, o rok později již však 
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působí v Prostějově, v letech 1873-1879 v Olomouci a poté v Uherském Hradišti, kde převzal 

advokátní kancelář po dr. Šromovi. V letech 1884-1895 byl za Moravskou národní stranu 

(tzv. staročechy, byl členem vedení této strany) členem moravského zemského výboru. 

Vzápětí po založení Sokola se stal jeho předním pracovníkem. Zemřel v Uherském Hradišti.
34

  

Z manželství s Boženou, roz. Helceltovou (3.2.1843-9.5.1929) vzešel mj. syn Vladimír 

Fanderlik (3.1.1877-7.6.1956). Ten se narodil v Olomouci, gymnázium absolvoval 

v Uherském Hradišti a právnickou fakultu již na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiích 

pracoval jako auskultant a okresní soudce v Praze, od roku 1907 nejprve jako sekretář 

u zemského soudu v Brně, později jako vrchní zemský rada. Byl aktivním dopisovatelem 

Lidových novin, účastníkem prvních lyžařských kurzů na Moravě. Již od počátků skautského 

hnutí v českých zemích se Vl. Fanderlik o tyto myšlenky zajímal. Byl v úzkém styku se 

zakladatelem junáctví – československého skautingu Antonínem Benjaminem Svojsíkem, 

v roce 1912 a 1914 zajišťoval jeho přednášky v Brně. V roce 1923 se stal členem tzv. 

Moravské pětky, která měla řídit rozrůstající se junáckou organizaci na Moravě. V letech 

1924-1935 byl župním zpravodajem brněnské oblasti Svazu.
35

 Byl prvním učitelem skautingu 

svým oběma synům, v době vojenské služby za první světové války jej v této roli zastoupila 

manželka Alžběta,
36

 roz. Gollerová (22.8.1874-12.2.1968). S tou se oženil 22.8.1903. 

Vychovali spolu dva syny – Milotu a Velena. Vl. Fanderlik zemřel v roce 1956 Nové Pace.
37

 

Velen se narodil 11. února 1907. Stejně jako jeho o dva roky starší bratr Milota (1905-1999)
38

 

se narodil v Praze, nicméně již v roce Velenova narození rodina přesídlila do Brna, vrátila se 

na Moravu. Tam se začíná psát jeho skautská historie. A převážně s Moravou je spojena jeho 

skautská meziválečná činnost, byť, jak uvidíme, jeho akční rádius začíná být brzy 

celorepublikový a jeho pozdější vliv mnohem širší, než jen úzce moravský. Pamětníci tvrdí, 

že byl hybnou silou, která podněcovala a rozvíjela činnost kterékoliv skautské složky, kam 

přišel. Jakmile se činnost rozběhla a složka byla schopna vlastního rozvoje, přešel jinam, kde 

bylo třeba. 
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V letech 1918-1925 studoval Velen na reálném gymnáziu v Brně, po maturitě navštěvoval 

Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Doktorát obdržel roku 1929. (Od té chvíle se 

začíná mezi oběma aktivními rodnými bratry rozlišovat – Velen je označován jako Dr. 

Fanderlik a Milota jako Ing. Fanderlik.
39

) Po skončení následné vojenské služby nejprve 

pracoval jako advokátní koncipient v Brně u Dr. Fleischera, poté si v Brně založil vlastní 

advokátní kancelář. V letech 1937-1939 působil rovněž jako docent táboření a skautingu na 

Tělovýchovném ústavu Masarykovy univerzity v Brně.
40

 

V advokátní kanceláři působil až do roku 1939, kdy po předchozím varování opustil 

Protektorát a odešel do exilu – nejprve do Francie, poté do Anglie.
41

 Nejprve sloužil jako 

důstojník u bojové dělostřelecké jednotky, později byl převelen do právního oddělení 

exilového ministerstva obrany v Anglii. Za války se oženil se Stanislavou Zvědělíkovou 

(1914-1980)
42

 (27. července 1941 v Anglii), jíž se mezi skauty říkalo Velenka.
43

 

Skauting poznával V. Fanderlik už od dětství. Spolu s bratrem Milotou byli do roku 1919 

osamělými skauty, kdy pod otcovým a později matčiným vedením poznávali skautskou praxi. 

Do 2. brněnského skautského oddílu (Svazového) vstoupil 1. září 1919 spolu se svým bratrem 

– Velenovi bylo 12, Milotovi 14 let.
44

 Na táboře u potoka Rakovec u Račic složili oba bratři 

v létě 1920 skautský slib.
45

 Oba prošli všemi skautskými výchovnými stupni – od nováčka, 

přes rádce družiny k vůdci oddílu. Milota se v roce 1925 nakrátko stal vůdcem 2. oddílu, aby 

od 1. října 1926 převzal vedení 3. oddílu. Velen začal v roce 1926 vést 5. brněnský oddíl, 

později 3. oddíl. V letech 1929-1934 působil jako zástupce župního zpravodaje v Brně. 

V červenci 1925 (11.-21. července) se oba bratři zúčastnili III. Ústřední lesní školy, a to 

v Drhlenské rokli poblíž Mnichova Hradiště.
46

 

Největší stopu ve skautském hnutí nechal Velen právě v lesních školách. Zdá se, že právě on 

byl zakladatelem lesoškoláckého ducha v podobě, v jaké se ve většině LŠ uchoval do 90. let 

20. století a někde až dodnes. Jak již bylo zmíněno, Velenova lesoškolácká dráha začala 

v roce 1925. Touto lesní školou skončila etapa Elstnerova a začala druhá, někdy zvaná jako 
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Horova, jindy jako Fanderlikova. Každopádně se jasně lišila od období předchozího důrazem 

na týmovou práci instruktorského sboru, na pečlivou přípravu LŠ, nikoli na sólovost a 

improvizaci. Někdy byl styl Fanderlikova období označován jako vědecký. Sám Elstner po 

letech uznal, že „ve zkušenostech instruktorského sboru Moravské lesní školy má Svaz 

vložený nejdražší kapitál praxe a ducha skautingu.“
47

 

Na začátku roku 1926 (2. ledna) byla v Brně založena družina Mawadani (název podle 

indiánské legendy o „Nesmrtelném hlasu“). Jejími členy se stali Karel Hora, oba bratři 

Fanderlikové, Vladimír Josífek, Evžen Škarda, Josef Štefan, František Hanzelka a Karel 

Cvrček. Družina si vytkla za cíl pokračovat ve vlastním sebevzdělávání, udržovat v hnutí 

pravého skautského ducha, připravovat různé kurzy a přednášky pro lesní školy. Pořádali 

propagační akce, řešili výchovné otázky v lesních školách, stanovili obecné principy vedení 

skautských družin a oddílů. Hojně přispívali do skautských časopisů.  

Již v tomto roce byli Velen a Milota v instruktorském sboru Moravské lesní školy, která měla 

v letech 1926 a 1927 na starosti pořádání Ústřední lesní školy. Oba běhy se konaly pod 

vedením Karla Hory
48

 – zpravodaje lesních škol po Elstnerovi – na tábořišti holešovských 

skautů pod Velou (Studená kotlina) u Lukova. Kromě Fanderliků byl v instruktorském sboru 

ještě Josef Štefan.
49

 Vůdce MLŠ K. Hora pověřil ještě v roce 1927 V. Fanderlika vedením 

lesního kursu u vodní nádrže Dářko. Vybral jej jako nejschopnějšího instruktora – Velen byl 

mladší než frekventanti.
50

 

V roce 1928 již ÚLŠ, také organizovanou instruktory MLŠ, vedl samotný Velen. Není od věci 

stále připomínat jeho věk – v tomto roce mu bylo pouhých 21 let, kdy měl hlavní 

zodpovědnost za formaci instruktorů lesních škol, kteří zase formovali skautské vůdce.  

V roce 1928 náčelnictvo jmenovalo vůdce lesních škol, Velen byl jedním ze dvou 

jmenovaných pro MLŠ. Lesních škol se tak účastnil i v dalších letech – ať již jako vůdce, 

instruktor stálý či dojíždějící, a to fakticky až do konce třicátých let: MLŠ (1929, 1931, 1932, 

1934, 1936, 1937, instruktor), Lesní škola pro vedoucí oddílů (1930, 2 běhy, instruktor), 

Česká lesní škola (1932, vůdce).
51

 Velké zásluhy měl i na rozvoji dívčího skautingu – 

spolupracoval přitom se svou matkou Alžbětou, která v letech 1921-1938 pracovala jako 

zástupkyně brněnského okresního zpravodaje pro skautky. Jeho zásluhou se stalo, že MLŠ 
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pořádala také kurzy pro vůdkyně dívčích oddílů. Inspiroval vznik příručky Dívčí tábor a jeho 

vedení.
52

 

V roce 1931 položil F. A. Elstner poslední skautskou funkci, v níž sloužil – funkci zpravodaje 

pro lesní školy u náčelnictva Svazu. Jeho nástupcem se stal Karel Hora, jeho zástupcem 

Velen. Po dvou letech se na místo zpravodaje posouvá Velen, který ji vykonává až do svého 

odchodu do exilu v roce 1939.
53

 

Jak již bylo zmíněno, vzorem všem národním skautským vzdělávacím kurzům byl anglický 

Gilwell. Zúčastnil se jej i Velen. Ačkoli se traduje, že byl přinejmenším prvním jeho 

československým absolventem (někdy se dokonce tvrdí, že byl jediným), není to pravda. Sám 

uvádí, že před ním tam byli (kromě F. A. Elstnera, který kurz nedokončil) přinejmenším bratři 

Kloudové, Jaroslav Novák a snad i někdo jiný.
54

 Gilwellu se zúčastnil v roce 1936. Měl tak 

příležitost porovnat originál s českou svébytnou variantou. Po srovnání tvrdil, že 

československé lesní školy jsou lepší než Gilwell. Ve svém dopise přímo z Anglie mj. píše: 

„...Jsou tu metody dosti odlišné od našich, ale musím říci, že to dovedeme lépe. Je to příšerné, 

co se tu protrajdá času sem tam a nic z toho. Musí se ovšem zvážit, že by Angličané náš 

‚mrsk-mrsk‘ systém asi nevydrželi. Oni jsou pomalejší, ale jinak výborní chlapi. ... Metody 

jsou tu dosti zastaralé. Moc se mluví, ale praxe se nedodělá, protože nezbude čas. ... Bledl 

jsem, když tu včera dělal jeden skaut slib. Vybavilo se mi, jak jsem před několika dny bral do 

slibu několik skautek, a zdálo se mi, že jsem nebyl zrovna ‚ve formě‘. A tady to odflákli a při 

tom zdůrazňovali, že se to musí provést tak, aby po slibu zůstal hodně silný a trvalý dojem!“
55

 

Zajímavý je jeho postřeh, že „pro Angličany je skauting něčím samozřejmým, kusem života a 

hrou. Pro nás je to náboženství.“
56

 

Jakožto příklad pravého prvorepublikového lesoškoláka byl Velen výrazně činný v oblasti 

publikační. Nejvýraznější jeho počin představuje kniha Listy Jurovi, v níž zúročil zkušenosti 

z vedení oddílu. Má formu dopisů mladému začínajícímu vůdci skautského oddílu. Dopisy 

jsou podrobnými radami, jež se dotýkají metodiky výchovy v junáckém oddíle – záležitostí 

psychologických, osobního růstu, organizačních apod. Kromě několika skautských 

výchovných specifik zde mají své místo pokyny pro vedoucího libovolné skupiny lidí: jak ji 

vést k předem vytčenému cíli, jak motivovat ke společnému zájmu.
57

 Tato příručka nebyla 

patrně dodnes ve skautském prostředí překonána. Vyšla v pěti vydáních – v prvním vydání 
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v roce 1935 pod názvem Listy vůdci, znovu v blíže neurčeném roce před válkou, třetí vydání 

v roce 1947, dále v roce 1970 a v posledním pátém vydání v roce 1991. 

Na poli větších skautských příruček ovšem V. Fanderlik debutoval již v roce 1930, kdy spolu 

s Josefem Štefanem vydali knihu Hry v místnosti: příručka k uvedení her na skautských 

schůzích a v uzavřených místnostech. V dalších letech se dočkala řady rozšířených vydání, 

které mírně měnily název a autorský kolektiv (kromě již zmíněné dvojice dále Karel Třeštík, 

A. B. Svojsík, Antonín Kleinwächter). Názvy: 400 her v místnosti i venku (1933), 500 her v 

místnosti i venku (1936), 555 her skautských a polních v místnosti i venku (1938), 600 

junáckých her v místnosti a venku (1946). 

V roce 1933 vydal spolu s Bohuslavem Řehákem knihu Skautský vůdce a v roce 1938 

příručku Skautská praxe. Jde o později hojně používanou, vydávanou a nadlouho 

nepřekonanou v oblasti klasických tábornických praktik. Po skončení války přivezl 5000 

vytištěných kusů této příručky jako dar kanadských skautů, kteří zaplatili její náklad.
58

 

Kromě vlastních publikačních aktivit se angažoval i v časopisu Vůdce, do jehož redakčního 

kruhu byl povolán 13. září 1932.
59

 

Na skauting nezapomněl ani ve svém prvním exilu. V Anglii pomáhal z dětí 

československých uprchlíků vytvářet skautské oddíly. „Byl přítomen skautskému slibu, který 

chlapci z oddílu při československé škole v Shropshire skládali v roce 1941 do rukou 

presidenta Edvarda Beneše.“
60

 

Jak již bylo zmíněno, Velen Fanderlik působil ve strukturách exilového státního zřízení – 

konkrétně jako právník ministerstva obrany. Z tohoto titulu se vzápětí po skončení války 

výrazně angažoval ve státních službách. Byl pobočníkem generála Bohuslava Ečera při 

prvních výslechu válečného zločince Karla Hermanna Franka, někdejšího říšského ministra 

protektorátu - 28. května 1945. Toho jim vydala ve Wiesbadenu americká vojska a poté byl 

dopraven k soudu do Prahy.
61

 Po skončení války působil Fanderlik ještě nějakou dobu jako 

vojenský prokurátor. Po válce také přichází vrchol jeho profesní kariéry, když působí jako 

pobočník gen. Ečera při norimberském soudním procesu. Spolu vyslýchali např. Kurta 

Daluega, Joachima Ribbentropa či Hermanna Göringa. 

Na II. junáckém sněmu v Praze (9.-10.2.1946) byl V. Fanderlik zvolen starostou českého 

Junáka.
62

 Navštěvoval hojně skautské tábory a lesní školy po celé republice. V létě roku 1947 
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se zúčastnil světového skautského jamboree
63

 ve Francii. Při té příležitosti se konala světová 

skautská konference, na níž byl zvolen do World Committee (Skautský světový výbor). Při 

volbě tak byla zúročena diplomatická skautská aktivita, kterou za války v Anglii vyvíjel. 

Členem světového výboru byl v letech 1947 – 1951, tedy ještě dva roky potom, co byl 

skauting v Československu zlikvidován komunistickým režimem.
64

 

Po skončení norimberského procesu se na jaře 1947 vrací do vlasti, nicméně již o rok později 

odchází podruhé a definitivně do exilu. Slovo odchází je skutečně na místě – se svou ženou 

překračoval hranici 28. či 29. října 1948 nedaleko Železné Rudy.
65

 „Jeho cesta přes zelenou 

šumavskou hranici je dodnes předmětem dohadů a nejasností. Podle svědectví jeho bratra 

Miloty ji měl překonat sám, s pomocí kompasu, když jeho průvodce z řad skautů ztratil směr 

a zabloudil.“
66

 

Vzápětí po příchodu do tehdejší americké okupační zóny Německa začal organizovat v 

uprchlických táborech československé skauty a skautky. V roce 1949 byla exilovými skauty 

jednomyslně potvrzena a uznána jeho funkce starosty Junáka.  

Trvale se usadil v kanadském Trailu v Britské Kolumbii, kde poté pracoval jako grafik a malíř 

(velkými obrazy z historie města vyzdobil zasedací síň trailské radnice) a kde také přednášel 

na místní střední škole sociologii a dějiny umění. Nečinný nezůstal. Kromě působení ve 

skautské exilové organizaci (založil časopis československých skautů v exilu - Stopa; časopis 

vycházel s přestávkami do poloviny osmdesátých let) byl členem různých uměleckých spolků, 

členem Zastupitelstva Rady svobodného Československa, Společnosti pro vědy a umění atd. 

V roce 1957 absolvoval University of British Columiba.
67

 

Mezitím ovšem se na něj nezapomnělo ani v Československu. Kromě toho, že žil ve 

vzpomínkách skautů, kteří jej mohli občas zaslechnout v relacích vysílání Svobodné Evropy, 

na jeden ze symbolů skautingu – onoho nástroje buržoazie – nezapomněl ani komunistický 

režim. Dlouhou dobu se snažil do jeho okolí proniknout skrze agenty Státní bezpečnosti – 

provokatéry. Jejich několikrát opakovaná snaha však byla marná. Nereagoval na žádné 

podněty – „už se asi nepodaří zjistit, bylo-li mlčení Velena Fanderlika na všechny pokusy o 

navázání kontaktů odrazem vynikající informovanosti o situaci ve staré vlasti a nebo se na 
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něm podílely jeho bohaté životní zkušenosti. Ať už tomu bylo jakkoliv; pokus zavléci Velena 

Fanderlika do své hry komunistické policii prostě nevyšel.“
68

 

Nezapomnělo se na něj ani v soudních procesech. Ve dvou největších politických procesech 

se skauty – Dr. Karel Průcha a spol. a Dr. Pavel Křivský a spol. (oba v roce 1952) byl označen 

za inspirátora a duchovního vůdce všech protistátních skautských aktivit. Ačkoli se mezi 

skauty (i v literatuře) uvádí, že v souvislosti s těmito procesy byl odsouzen k trestu smrti in 

absentia, odsouzen nikdy nebyl. „Pouze“ mu – jako každému emigrantovi – propadl majetek. 

Oficiálně ztratil svou vojenskou hodnost majora a byl degradován na vojína. Jako odsouzený 

a degradovaný vojín byl veden ještě v roce 1995. V souvislosti s přípravou pamětní desky 

v Brně v roce 1995 byl z podnětu brněnských skautů posmrtně rehabilitován a za zásluhy 

v norimberském procesu i jiné v československé zahraniční armádě byl rozkazem ministra 

obrany České republiky 30. ledna 1995 povýšen na plukovníka in memoriam.
69

 

V roce 1968 nadšeně přivítal obnovu československého skautingu, nicméně ani v této době 

politického oteplení se do své vlasti nevrátil. V červenci 1968 se setkal alespoň ve Vídni se 

svým bratrem Milotou. Velen nesdílel Milotův optimismus ohledně trvalosti obnovy 

skautingu: „Uvidíš, že váš skauting zase zakážou. Ale buďte trpěliví a buďte připraveni. Ono 

to přijde, komunistická diktatura skončí a vy zase začnete. Dnes se do své staré vlasti podívat 

nemohu, tam by mě zatkli. Ale moc se těším na chvíli, až komunistický režim padne a já budu 

moci přijet do staré vlasti podívat se na známé bratry skauty i na Tvou rodinu...“
70

 Toto přání 

se mu nesplnilo. Milota se však obnovy dočkal a v devadesátých letech se ještě zapojil do 

činnosti lesních škol. 

V onom roce 1968 poslal Velen do staré vlasti stříbrné kopie obsidiánového hrotu 

indiánského šípu navlečené na kožených řemíncích. Tento symbol se od té doby se v Junáku 

užívá jako označení vůdce lesní školy.  

I v exilu psal články a příručky plné praktických rad o tom jak skautovat daleko od vlasti. 

Jako starosta a nejvyšší autorita také uklidňoval občasné spory ve skautské exilové obci. Vedl 

bohatou korespondenci s mnoha, snad se všemi, vůdci exilových oddílů a středisek.
71

 

Jeho život ukončil 2. února 1985 v kanadském Trailu infarkt. Pohřben je na hřbitově na kopci 

nad městečkem vedle své ženy Stanislavy, která zemřela již v roce 1980.
72
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Na jeho počest byla 8. května 1995 odhalena na brněnském Šilingrově náměstí (na domě, 

v němž Fanderlikovi žili) pamětní deska. V prosinci 2005 jej Zastupitelstvo města Brna 

jmenovalo in memoriam brněnským čestným občanem.
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Resumé 

Skauting je celosvětovým fenoménem ovlivňujícím životy mladých i dospělých lidí od 

počátku 20. století. České země patřily k početně nejsilnějším základnám skautingu v Evropě. 

Osud české verze skautingu – junáctví – věrně odráží pohnutou historii celé země. Skautská 

organizace byla nedemokratickými režimy třikrát zakázána (1940-1945, 1950-1968, 1968-

1989), třikrát se ale dokázala obnovit. 

Snad nejvýraznější skautskou osobností první poloviny 20. století, která byla spojena 

s Moravou, byl Velen Fanderlik (11. února 1907-2. února 1985). Prošel všemi skautskými 

výchovnými stupni – od nováčka, přes rádce družiny, vůdce oddílu, po instruktora a vůdce 

lesních škol. Právě v lesních školách, jakýchsi skautských univerzitách, zanechal 

nejvýraznější stopu. Styl a náplň, který jim se svými spolupracovníky vtiskl, přežil všechny 

vynucené přestávky ve skautské činnosti. 

Svůj skauting nechápal úzce jako táboření či „pouhou“ výchovu mládeže, ale široce ve službě 

veřejnosti. V době první emigrace (1939-1945) se aktivně zapojil do odboje řízeného 

z Londýna, po skončení druhé světové války spoluzatýkal K. H. Franka a účastnil se 

norimberského soudního tribunálu. V roce 1946 byl pro svou autoritu zvolen starostou 

českého Junáka. Na podzim 1948 odchází podruhé a natrvalo do exilu, usadil se v kanadském 

Trailu. Až do své smrti byl činný v exilovém skautském hnutí, mj. působil jako starosta 

exilových skautů.  

Po roce 1989 byl vojensky rehabilitován a in memoriam povýšen na plukovníka, v roce 2005 

byl in memoriam jmenován čestným občanem statutárního města Brna. 
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