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Úvod 

Cílem mé práce je podat stručnou informaci o vyvíjení skautingu v Československu 

a v Ţidlochovicích. 

Do skautu v Ţidlochovicích chodím uţ více neţ pět let, ale o jeho historii jsem nevěděla 

nic. Dětem na schůzkách říkáme jen to, kdo byl zakladatelem celosvětového a kdo 

československého skautingu. 

O etapách a vývoji českého skautingu existuje zřejmě jen několik publikací, já jsem 

vyuţila Historii českého skautingu slovem a obrazem Miloně Loma a Skautské století: 

dobrodruţný příběh 100 let českého skautingu Romana Šantory. Pracovala jsem 

i s knihou Skauting v Československu, ale vzhledem k tomu, ţe se jedná 

o neautorizovaný materiál, jsem si vědoma, ţe nebude příliš důvěryhodným zdrojem. 

Doplňující informace jsem hledala na internetu. Nikde jsem ale nenašla zmínky o vývoji 

skautingu v regionech. O skautingu v Ţidlochovicích existují jen kroniky ze schůzek 

skautů, které si děti psaly samy a zachycovaly zde, jak vypadaly jejich tábory 

a schůzky. Proto jsem se obrátila na Františka Pacase, který patří mezi nejstarší skauty 

v Ţidlochovicích a zaslouţil se nejen o obnovu skautingu ve městě po roce 1989, ale 

i o udrţování skautské tradice v době, kdy to po roce 1948 bylo velmi obtíţné. 
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1 Skauting v Československu od r. 1911 

1.1 Zaloţení skautingu 

Zakladatelem českého skautingu je Antonín Benjamin Svojsík (viz př. č. 1)
1
. 

Pracoval jako profesor na střední škole na Havlíčkově náměstí v Praze. V roce 1911, 

kdyţ mu bylo 35 let, se vydal do Anglie
2
, kde se zajímal o mimoškolní výchovu 

mládeţe - skauting - kterou v Anglii zaloţil Robert Baden-Powell (viz př. č. 2)
3
. Svojsík 

navštívil první skautské tábory, získával první poznatky této nové výchovy mládeţe. 

Z Anglie přijel naplněn elánem s konkrétní představou o skautingu a přivezl také 

příručku R. Baden-Powella Scouting for Boys
4
.  

V roce 1911 uspořádal A. B. Svojsík první tábor u vorlovské myslivny (viz př. 

č. 3). Po prvních článcích o skautingu v novinách u nás vyšla 1. února 1912 první 

skautská broţura „Český skaut“, kterou napsal A. B. Svojsík. Skauting se začal rychle 

rozšiřovat, podporovaly ho významné osobnosti. Skaut začal propagovat i Svaz spolků, 

který pomáhal i s přípravou prvního tábora. Český skauting začal být nazýván Junák
5
. 

V květnu 1912 vyšly kniţně zpracované Základy junáctví – bible českých skautů (viz 

př. č. 4). Dne 15. června byl zaloţen samostatný spolek Junák – český skaut.
6
 

Dřív neţ začal skaut fungovat jako vyspělá organizace, přišla první světová 

válka, vedoucí museli narukovat a celá organizace se ocitla pod přísným a důsledným 

dozorem rakouských úřadů. Ani v této době však skauti nepřerušili svoji činnost a podle 

                                                 
1
 ) Antonín Benjamin Svojsík (5. 9. 1876 - 17. 9. 1938), učitel tělocviku, zpěvák, zakladatel a náčelník 

skautů. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 51 
2
 ) Na cestu se vydal 30 června, se zastávkami v Dráţďanech, Berlíně, Kodani, Malmu a dalších městech 

dorazil do norského Kristiansandu, odkud se lodí vydal do Anglie, kam dorazil 12. července 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 19 
3
 ) Robert Baden-Powell (22. 2. 1957 - 8. 1. 1941), voják, zakladatel skautingu a jeho světový náčelník. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 29 
4
 ) První kniha o skautském hnutí, příručka o tom jak smysluplně a zajímavě trávit volný čas, vyšla v roce 

1908. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 29 
5
 ) Svojsík slovo převzal od spisovatele Josefa Holečka a z jeho podání slovanských hrdinů – 

černohorských junáků, tělesně i mravně zdatných mladých muţů. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 33 
6
 )ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 33 a 34 
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svého skautského zákona
7
 se účastnili dobrovolnických prací, posílali české noviny 

českým vojákům, byli první na místě, kdyţ se pořádaly dobročinné koncerty pro 

raněné.
8
 

 Junák čelil politickým problémům a tlaku, aby vstoupil do Österreichischer 

Pfadfinderbundu
9
. Válečné útrapy vyvolaly první váţnější krizi, někteří činovníci 

dokonce navrhli zastavit činnost spolku, Svojsík se však postavil proti.
10

 

Dne 28. října 1918 byla vyhlášena samostatná československá republika a začala 

nová epocha národních dějin i dějin skautingu. V tento den se naplnilo skautské heslo 

„Buď připraven“ a 300 skautů šlo do sluţeb Národního výboru v Praze, kde vykonávali 

různé sluţby ve prospěch rodící se republiky. 

Dne 7. června 1919 byl zaloţen Svaz junáků-skautů Republiky československé 

a náčelníkem byl zvolen Antonín Benjamin Svojsík.
11

 

V červnu 1921 došlo k ustanovení celostátní organizace - Svaz junáků skautů 

republiky Československé.
12

 

První velkou poválečnou akcí Svazu junáků – skautů republiky Československé 

byly Národní skautské slavnosti v červnu roku 1922 v Praze. Byly zahájeny průvodem 

7000 skautů Prahou, přehlídkou a proslovem T. G. Masaryka. 

V roce 1931 Praha zaţila další významné setkání skautů. Sjeli se sem skauti 

všech slovanských národů a demonstrovali bratrství (viz př. č. 5). 

Dne 17. září 1938 postihla skauty velká ztráta – zemřel zakladatel 

československého skautingu profesor Antonín Benjamin Svojsík. 

                                                 
7
 ) Skaut je pravdomluvný, věrný a oddaný, prospěšný a pomáhá jiným, přítelem všech lidí dobré vůle a 

bratrem kaţdého skauta, zdvořilý, ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských, poslušný rodičů, 

představených a vůdců, veselé mysli, hospodárný, čistý v myšlení, slovech i skutcích. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 3 
8
 ) AUTOR NEUVEDEN, Skauting v Československu. Praha: Svaz Junáků-Skautů RČS. str 4 

9
 ) Rakouský skautský svaz.  

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 57 
10

 )ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 58 
11

 )LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. str 5 
12

 ) Tamtéţ, str 6 
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Ve stejném roce byl skauting zakázán v Itálii diktátorem Benitem Mussolinim, 

který se obával, ţe tato organizace by mohla být nebezpečná jeho dobyvačným plánům. 

Následoval zákaz skautingu v Německu, Španělsku a dalších evropských státech. 

Dne 22. ledna 1939 se za předsednictví prof. Dr. J. Charváta konal I. sněm, na 

kterém se spojily skautské organizace a zaloţily Junák, ústředí skautské výchovy. 

Skautská organizace byla natolik silná, ţe se s ní počítalo při přípravách k obraně 

republiky. Skauti pomáhali při organizaci uprchlíků z pohraničních oblastí, cvičili se 

v civilní obraně, učili se první pomoc a dokonce byli zesíleny i některé branné prvky ve 

výchovném programu (viz př. č. 6).
13

 

1.2 Junák během období druhé světové války 

 Během okupace junáci pracovali aţ do roku1940. Německá armáda a gestapo ale 

často přepadaly skautské tábory, vyháněly skauty a skautky ze stanů, od táborových 

kruhů, vandalsky zničily zařízení a zabavovaly skautský majetek.  

Na Slovensku se o likvidaci junáckých oddílů postarala Hlinkova garda. Dne 28. 

října 1940 – úmyslně ve výročí Dne republiky – podepsal K. H. Frank nařízení 

o rozpuštění Junáka a Sdruţení přátel Junáka (viz př. č. 7). 

Nacistická okupace ale většinu skautů nezlomila. Někteří skautští vedoucí 

a činovníci uprchli do zahraničí a tam vstupovali do československých jednotek. V roce 

1941 vznikl v Londýně Junák – čs. ústředí skautské výchovy (viz př. č. 8).  Doma se 

skauti zapojovali do odboje, vedli ilegální oddíly pod různými krycími jmény a při 

různých organizacích, například při Klubu českých turistů, při sportovních klubech a při 

čtenářských klubech Mladého Hlasatele. Nebyla to lehká práce a nebyla bez obětí – 

Miroslav Svoboda, syn prezidenta Ludvíka Svobody a kroměříţský junák, byl zatčen 

a umučen v koncentračním táboře, skupina 5 skautů byla zatčena a zastřelena v polském 

Těšíně (viz př. č. 9)
14

. A mnoho dalších skautů poloţilo své nadějné mladé ţivoty za 

vlast.
15

 

                                                 
13

 )LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. str 9 
14

 ) Jejich mohyla je na vrchu Ivančena v masivu Lysé hory, kam se kaţdý rok na konci dubna chodí 

pokládat kamínky. 

AUTOR NEUVEDEN, [online], [cit. 29. 12. 2016] 

Dostupné z: http://www.ivancena.cz/o-mohyle/ 
15

 )LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. str 10 
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1.3 Situace po válce 

Ještě před koncem války se junáci scházeli a připravovali se na zahájení své 

činnosti. Byli připravovány organizační opatření ústředí a chystal se plán na vydávání 

časopisu, všechny přípravy však probíhaly v tajnosti. 5. května 1945 pomáhali skauti 

během Praţského povstání a obnovili svoji činnost.  

Junák se v osvobozeném Československu rychle prosadil a stal se uznávanou 

organizací. Do oddílů se začalo hlásit obrovské mnoţství mládeţe, která byla po letech 

nečinnosti plná energie. Celkový počet členů dosahoval 250 000. Dne 27. října vyšlo 

první číslo časopisu Junáka. 

 Dne 10. února 1946 se sešel II. junácký sněm, na kterém bylo rozhodnuto, ţe se 

Junák stane členem SČM
16

. Po únoru 1948 byla tělovýchova sjednocena a mimoškolní 

výchova mládeţe byla svěřena Svazu české mládeţe 

 Junáckým pracovníkům bylo často připomínáno, ţe jsou příliš staří na práci 

s tehdejší mládeţí a ţe jí nerozumí. Později byla skautská organizace označena jako 

burţoazní a neustále jim bylo připomínáno, ţe ostatní pracovníci SČM mají nejvýš 28 

let. Došlo k velkému ideovému taţení proti skautingu, doprovázenému zatýkáním 

a mnoha soudními procesy. V září 1949 bylo rozhodnuto o budování Pionýrských 

oddílů Junáka. Dne 13. Září 1950 bylo zveřejněno oznámení o zániku Junáka. 

 V roce 1967 hovořil Dr. R. Plajner
17

 o špatném stavu výchovy mládeţe
18

 

s některými pedagogy a jedinou moţnou cestu nápravy byl podle něj skauting. V lednu 

1968, při pohřbu čestného náčelníka bratra profesora Bohuslava Řeháka
19

, zazněla 

poprvé po téměř 20 letech Junácká hymna
20

. V březnu 1968 byla setkáním činovníků 

a činovnic v kulturním domě Domovina v Praze veřejně zahájena nová éra Junáku. 

                                                 
16

 ) Svaz české mládeţe – nová poválečná organizace. 
17

 ) Rudolf Plajner (5. 4. 1901 – 23. 7. 1987), pedagog, drţitel zlatého stupně odznaku “Za čin junácký“. 

AUTOR NEUVEDEN, [online] [cit 28. 1. 2017] 

Dostupné z: http://data-krizovatka.skauting.cz/plajner/15/chapt1.html 
18

 ) Stoupala kriminalita mladých, zločinnost, která se nedařila zastavit. 
19

 ) Bohuslav Řehák (17. 3. 1895 – 26. 12. 1967), náčelník Junáka v roce 1939. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4. str 246 
20

 ) Junáci vzhůru volá den, luh květem kývá orosen. Sluníčko blankytem pílí, před námi pouť vede k cíli,  

Junáci vzhůru volá den, Junáci vzhůru volá den. Junáci vzhůru volá den, buď připraven, buď připraven. K 

obraně dobra a krásy, doţiješ vlasti své spásy, Junáci vzhůru volá den, buď připraven, buď připraven. 
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 V dubnu 1968 se obnovila činnost ve všech okrscích a oblastech Junáka. 

Přihlásila se do něj většina středisek, ve kterých byla činnost násilně přerušena v roce 

1949. 

 Ve dnech 23. a 24. listopadu 1968 se v Praze konal III. sněm, na kterém byly 

schváleny stanovy Junáka. Začaly vycházet časopisy Skauting pro činovníky, později 

nazvaný Junácký činovník a pro děti časopis Skaut – Junák. 

 V letech 1968-1970 se Junák stal jedinou dětskou a mládeţnickou organizací, 

která se dobrovolně zapojovala do výchovy dětí a mládeţe. Kvůli normalizaci však byla 

činnost Junáka dne 15. září 1970 ukončena. Mnoho oddílů se přesto dále scházelo, 

jezdilo na výpravy a pořádaly se tábory. 
21

 

Činnost Junáka se oficiálně obnovila po sametové revoluci 2. prosince 

1989 a 28. prosince téhoţ roku byly schváleny stanovy. Junák se stal členem 

mezinárodních skautských organizací. Skauti se opět pustili do budování svého hnutí. 

O jeho činnost byl velký zájem a organizace se velmi rozrostla.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 ) LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. str 10 
22

 ) AUTOR NEUVEDEN, [online], [cit. 30. 12. 2016] 

Dostupné z: https://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu/historie 
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2 Skauting v Ţidlochovicích 

 Skaut byl v Ţidlochovicích zaloţen v roce 1937 Albertem Domesem a fungoval 

aţ do roku 1940, kdy byl zakázán v celé republice.
23

 

 Jeho funkce se obnovila aţ v roce 1945. Skauti se scházeli v bývalém 

„včelíně“ – v objektu státních lesů
24

 v blízkosti zámku. Této části města se dodnes říká 

Ţiţkov, ale skautská budova se zde jiţ nenachází. Fungovalo zde 6 oddílů: 2 oddíly 

skautů – chlapců ve věku 11-14 let, 2 oddíly skautek – dívek ve věku 11-14 let, 1 oddíl 

vlčat – chlapců ve věku 8-10 let a oddíl světlušek – dívky ve věku 8-10 let. V této době 

zaţil ţidlochovický Skaut i tragickou událost, kdyţ na jedné z prvních výprav na kolech 

v roce 1946 zemřel mladý skaut Arnošt Knötig (viz př. č. 9). Byl sraţen projíţdějícím 

autem. Jeho pohřbu se účastnili i někteří Ţidlochovičtí skauti (viz př. č. 10). 
25

 

V dubnu roku 1949 byl skauting zakázán. Pod záštitou Svazarmu
26

 začal 

v Ţidlochovicích v 60. letech vést 2 oddíly dětí v duchu skautingu František Pacas, 

který byl předtím skaut
27

. Pořádal tábory se skautskou náplní činnosti a byl kvůli tomu i 

dvakrát volán do Brna na okresní organizaci Svazarmu, kde vysvětloval, proč tábory 

takto vede nebo proč dětem vymyslel šedozelený šátek nazývaný sílek, který nosily 

přeloţený kolem krku spojený turbánkem, podobný dnešním skautským šátkům. 

Nakonec ho ale nechali ve své práci pokračovat. Dokonce byl i jmenován okresním 

vedoucím svazarmovské mládeţe. Děti učil různým dovednostem, například jak ošetřit 

zranění pomocí šátku a jeho další vyuţití nebo jak rozdělat oheň. 

Skaut byl opět krátce povolen v roce 1968. V této době se náčelníkem 

a vedoucím skautů v Ţidlochovicích stal František Pacas. Činnost však netrvala dlouho, 

neboť o dva roky později byla organizace opět rozpuštěna. Její aktivity oficiálně 

převzala Pionýrská organizace SSM. 

 Po sametové revoluci v roce 1989 byl v Ţidlochovicích Skaut po téměř 

dvacetileté přestávce pod vedením Františka Pacase znovu obnoven a vzniklo Skautské 

středisko Hrozen. Začaly se opět pořádat tábory a výpravy, skauti se přes týden mohli 

scházet v bývalém okresním muzeu na ulici Nosislavská, dnes ulice Komenského. Měli 

                                                 
23

 ) František Pacas, narozen 1936, zaznamenáno 30. 12. 2016 
24

 ) Dnes lesy České republiky. 
25

 ) AUTOR NEUVEDEN,[online], [cit. 8. 1. 2017] 

Dostupné z: https://www.skaut.cz/ 
26

 ) Svaz pro spolupráci s armádou. 
27

 ) Děti uměly uplést turbánek, ošetřit zranění a skládaly nejrůznější zkoušky. 
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k dispozici jednu místnost, kterou jim zapůjčil Svazarm. V místnosti se nacházel i trezor 

ve zdi, ve kterém po asi půl roce objevili starou zbraň. 

Skauti se klubovnu snaţili zútulnit například junáckou lilií, kterou jim nakreslil 

a věnoval učitel František Sedláček, ale co nejvíce času trávili venku. František Pacas 

dětem nachystal nějakou hru nebo šli do ţidlochovického zámeckého parku, v klubovně 

se zdrţovali jen za nejhoršího počasí.  

Skauti o klubovnu přišli, budova na Nosislavské ulici se musela zbourat. 

Naštěstí se naskytla příleţitost získat místnost ve druhém patře márnice na hřbitově. 

Skauti si ji přizpůsobili podle sebe a vyčistili také okolí hřbitova. Scházejí se zde 

dodnes.
28

 

Od roku 1989 nebyla skautská činnost v Ţidlochovicích přerušena a funguje jiţ 

28 let. Kaţdý rok se konají letní tábory pro skauty (viz př. č. 10) a příměstské tábory pro 

ostatní děti, pořádají se výpravy, akce pro veřejnost, vedoucí se často účastní kurzů a o 

skauting je velký zájem. 

V současné době má Skautské středisko Hrozen přes 100 členů a 6 oddílů – 

benjamínky Ţidlochovice – děti ve věku 5-7 let
29

, vlčata a světlušky Ţidlochovice, 

skauty Ţidlochovice, skautky Ţidlochovice, vlčata a světlušky Blučina a vlčata 

a světlušky Nosislav. Současnou vůdkyní je Lenka Jeţková a jejím zástupcem Martin 

Mţíček. 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 ) František Pacas, narozen 1936, zaznamenáno 30. 12. 2016 
29

 )AUTOR NEUVEDEN, [online][cit. 21. 1. 2017] 

Dostupné z: https://www.skaut.cz/skauting/vekovy-rozcestnik/skauting-pro-nejmladsi 
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Závěr 

Skauting byl zaloţen v roce A. B. Svojsíkem v roce 1911, který se nechal inspirovat 

v Anglii Robertem Baden-Powellem. V roce 1912 vydal A. B. Svojsík knihu Základy 

Junáctví, která se stala biblí českých skautů.  

Dne 28. října 1918 byla vyhlášena Československá republika a skauti nastoupili do 

sluţby Národního výboru. Dne 7. června 1919 byl zaloţen Svaz junáků - skautů  RČS. 

V roce 1922 se v Praze konaly Národní skautské slavnosti, v roce 1931 se konalo první 

slovanské jamboree. 

Dne 11. července 1940 gestapo přepadlo a rozehnalo některé tábory. Dne 28. října pak 

vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o 

rozpuštění Junáka, tak skončila první éra Československého skautingu. 

V květnu 1945 se během Praţského povstání obnovila činnost skautů a skautek. V září 

roku 1950 byl ale Junák opět zakázán. 

Skauting byl opět obnoven v roce 1968, jeho činnost však byla opět ukončena o dva 

roky později. 

V roce 1989 byl skauting po sametové revoluci povolen a jeho činnost funguje dodnes. 

Skauting v Ţidlochovicích vznikl aţ v roce 1937, tedy 26 let po vzniku skautingu 

v Československu. Fungoval tři roky, v roce 1940 zanikl a byl obnoven aţ po pěti letech 

v roce 1945. Tentokrát jeho činnost trvala čtyři roky, poté v roce 1949 byl zakázán. Aţ 

do roku 1968 zde skaut nebyl, byly zde však dva oddíly pod záštitou Svazarmu, které 

byly Františkem Pacasem vedeny v duchu skautingu. V roce 1968 zde byl vedoucím 

skautů F. Pacas. V roce 1970 byla organizace rozpuštěna a více neţ dvacet let zde 

nefungovala. Po obnově v roce 1989 se zde skauting velmi rozšířil a organizace je zde 

aktivní dodnes. 

Ve své práci jsem stručně popsala vývoj skautingu v Československu 

a v Ţidlochovicích. Tyto informace budu předávat na schůzkách ve svém oddílu 

a poskytnu je i ostatním vedoucím. Materiál tedy poslouţí jako informační pomůcka 

v ţidlochovickém skautském středisku. 
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Práce by mohla být podnětem k podrobnějšímu zpracování činnosti ţidlochovických 

skautů. Do „pátrání po historii“ ţidlochovického skautingu bych chtěla zapojit i mladé 

junáky a hledat pamětníky z řad svěřenců Františka Pacase v 50. letech, z období 1968 – 

1970 a po roce 1989. Dají se zpracovat staré i novější kroniky ze schůzek, fotografie 

a další materiály, které mají lidé často doma a uţ na ně zapomněli. 

 

 

 

  



 

16 

 

Seznam pouţitých zdrojů 

Literatura 

LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & 

Pospíšil, 1990. Junácká edice. 

AUTOR NEUVEDEN, Skauting v Československu. Praha: Svaz Junáků-Skautů RČS. 

ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. 

Praha: Junák - TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4 

Pamětníci 

František Pacas, narozen 1936, zaznamenáno 30. 12. 2016 

Internetové zdroje 

AUTOR NEUVEDEN, [online], [cit 28. 12. 2016] 

Dostupné z: http://www.druhasvetova.com/?p=armada/slovenska/Hlinkova-garda 

AUTOR NEUVEDEN, [online], [cit. 29. 12. 2016] 

Dostupné z: http://www.ivancena.cz/o-mohyle/ 

AUTOR NEUVEDEN, [online], [cit. 8. 1. 2017] 

Dostupné z: https://www.skaut.cz/ 

 

AUTOR NEUVEDEN, [online], [cit. 30. 12. 2016] 

Dostupné z: https://www.skaut.cz/skauting/o-skautingu/historie 
 

AUTOR NEUVEDEN, [online][29. 1. 2017] 

Dostupné z: http://www.strediskohrozen.cz/historicke-fotky/ 

  



 

17 

 

Seznam příloh 

Př. č. 1: Antonín Benjamin Svojsík
30

 

Př. č. 2: Robert Baden-Powell
31

 

Př. č. 3:Jeden z prvních táborů v roce 1911 u vorlovské myslivny
32

 

Př. č. 4: : Základy Junáctví – bible českých skautů
33

 

Př. č. 5: Jamboree v Praze v roce 1931
34

 

Př. č. 6:Výnos gestapa, kterým byl v roce 1940 zakázán Junák.
35

 

Př. č. 7: Dopis českých skautů z Londýna českým skautům v Československu z roku 

1941
36

 

Př. č. 8: Ivančena v roce 1950 – kříţ v kamenné mohylce
37

 

Př. č. 9: Hrob Arnošta Knötiga na hřbitově v Ţidlochovicích
38

 

Př. č. 10: Pohřeb Arnošta Knötiga v roce 1946
39

 

Př. č. 11: Jeden z prvních táborů skautů Ţidlochovic po roce 1989 v roce 1994
40

 

 

                                                 
30

 )ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4str 51 
31

 )ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4str 16 
32

 ) ŠANTORA, Roman. Skautské století: dobrodružný příběh 100 let českého skautingu. Praha: Junák - 

TDC, 2012. ISBN 978-80-86825-72-4str 19 
33

 )LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. 
34

 )LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. 
35

 ) LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. 
36

 ) LOM, Miloň. Historie českého skautingu slovem a obrazem. Mladá Boleslav: Šebek & Pospíšil, 1990. 

Junácká edice. 
37

 )AUTOR NEUVEDEN, [online] [21. 1. 2017] 

Dostupné z: http://www.ivancena.cz/galerie/?album=1945 
38

 ) Vlastní fotografie 
39

 )AUTOR NEUVEDEN, [online][29. 1. 2017] 

Dostupné z: http://www.strediskohrozen.cz/historicke-fotky/ 
40

 ) AUTOR NEUVEDEN, [online][29. 1. 2017] 

Dostupné z: http://www.strediskohrozen.cz/historicke-fotky/ 



 

18 

 

Přílohy 

 

Př. č. 1: Antonín Benjamin Svojsík 

 

Př. č. 2: Robert Baden Powell 



 

19 

 

 

Př. č. 3: Jeden z prvních táborů u vorlovské myslivny v roce 1911 

 

Př. č. 4: Základy Junáctví – bible českých skautů 



 

20 

 

 

Př. č. 5: Jamboree v Praze v roce 1931 

 

Př. č. 6: Dopis gestapa, kterým byl v roce 1940 zakázán Junák 



 

21 

 

 

Př. č. 7: Dopis českých skautů z Londýna skautům v Československu 1941 

 

Př. č. 8: Ivančena v roce 1950 – kříţ v kamenné mohylce 

 

 



 

22 

 

 

Př. č. 9: Hrob Arnošta Knötiga na hřbitově v Ţidlochovicích 

 

Př. č. 10: Pohřeb Arnošta Knötiga v roce 1946 



 

23 

 

 

Př. č. 11: Jeden z prvních táborů skautů Ţidlochovic po roce 1989 v roce 1994 


