
Skautů a skautek přibylo 

za uplynulý rok nejvíce za 

poslední čtvrtstoletí

Skautská dobrovolnická  práce má hodnotu jedné 
miliardy Kč ročně

Jsme největší výchovnou  

organizací pro děti a mladé lidi

89 % lidí věří, že skauti zažijí 

spoustu dobrodružství
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„Nejvíc mě ve skautu baví, k
dyž 

přespáváme v klubovně. Hrajeme 

vždy spoustu her a někdy jdeme 

na stezku odvahy po lucernách. 

Díky tomu se už nebojím
 tm

y. 

Jednou jsem dokonce na stezce 

odvahy hrála zlobivé stra
šidlo.“

Zuzana Zapletalová – Žížala 
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Vážení přátelé, skauti a skautky prožili další 
rok plný dobrodružství.

Jsem hrdý na jejich zapojení do oslav 100 let 
republiky i na to, jak nápaditě výročí oslavili se 
svými oddíly a středisky. Prostřednictvím vý
stavy v Poštovním muzeu a zejména seriálu 
Skautská pošta 1918 na ČT Déčko jsme si spo
lu s veřejností připomněli, jak se skauti účast
nili pomoci nově vznikajícímu státu.

V uplynulém skautském roce se nám podařilo 
uskutečnit několik velkých a desítky regionál
ních či místních setkání, tisíce výprav a táborů. 
Do zahraničí se na Intercamp, Středoevropské 
jamboree či Roverway vydaly stovky mladých 
lidí, na blížící se Světové jamboree 2019 vysí
láme největší výpravu v historii. Je vidět, že 
skauti a skautky chtějí poznávat skauting a ži
vot v jiných zemích a být součástí celosvětové
ho skautského společenství.

Těší mě dlouhodobý a stále pokračující růst 
členské základny a velký zájem o členství 
v oddílech, který s sebou zároveň přináší 

i nové výzvy. Hledáme cesty a děláme kroky 
k zajištění většího počtu vedoucích i dalších 
dospělých dobrovolníků a rozšíření nabídky 
dostupného vzdělávání. Podporujeme 
střediska ve snaze o získávání dalších 
kluboven pro každodenní práci oddílů,  
nově založeným oddílům nabízíme  
finanční a metodickou pomoc.

To, že se Junáku – českému skautu daří, 
nepovažuji za samozřejmost. Proto velice 
děkuji všem, kteří k tomu svým dílem 
přispívají. Především vedoucím oddílů 
a středisek za čas a energii věnovanou výchově 
skautek a skautů v oddílech i všem dalším 
skautským dobrovolníkům za jejich práci. 
A v neposlední řadě děkuji také institucím, 
společnostem a jednotlivcům, kteří podporují 
český skauting v jeho službě společnosti.

Ing. Josef Výprachtický 
starosta Junáka – českého skauta

Od roku 2006 je nás  
o polovinu více

Jak se nám to podařilo?  
Máme atraktivní program, důvěru 

rodičů, nadšené dobrovolníky 
a jedinečnou pedagogickou metodu. 

Nabízíme dobrodružství, seberealizaci, 
vzdělávání, zábavu a dovednosti, se 
kterými se člověk ve světě nezratí.

Celkem 64 383 
skautů a skautek

rosteme

 2 172  oddílů

 1 039  táborů

 9 114  dobrovolníků

3 863  
nárůst členů 
za minulý rok

2

do 10 let

11–15 let 

16–24 let

nad 25 let

18 446  dětí

19 982  dětí

11 432  dospívajících

14 523  dospělých



¬

Fenomén skautingu mladé lidi provází 
již více než sto let. Jeho celosvětový 
symbol – lilie – symbolizuje mravní 
čistotu a její prostřední list připomíná 
střelku kompasu ukazující správný směr. 
Energii, kterou mladí lidé ze skautování 
získávají, předávají dál i v dospělosti.

Skautský zákon vede skautky a skauty 
k tomu, aby byli pravdomluvní, poc
tiví, prospěšní společnosti, ale také 
sebevědomí, přátelští a optimističtí. 
Život podle skautských zásad klade  
důraz na morální hodnoty, které  
si často představujeme jako základ  
zdravé společnosti. 

Východiskem skautingu je 
přesvědčení, že můžeme zanechat 
svět lepší, než jak jsme jej poznali 

Záleží na každém, co pro lepší 
svět udělá. Skauting se snaží 
z dětí a mladých lidí vychovat 
dospělé, kteří mají pevné 
hodnotové zakotvení, znají své 
místo ve společnosti, dokážou 
najít uplatnění, které je bude 
naplňovat, a budou aktivně 
vstupovat do společenského 
dění. A tím měnit svět. 
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„Pokaždé, když si obléknu skautský kroj, 
cítím, že můžu být lepším člověkem. 

Vždy jsem záviděl svému bratrovi, který 
skautský kroj obléká již dvanáct let. 

Dnes vím, že skaut mě naučil hodně 
nového, jak se chovat k lidem, jak 

správně rozdělávat oheň nebo jak 
někomu ošetřit ránu. Bez skautu 

bych nebyl tím, kým jsem teď.“

Matěj Křepelka  
skaut, držitel ocenění  
Mladý hrdina | 15 let



Netradiční zkušenosti  
i nezapomenutelné chvíle  

s přáteli – to vše je skauting
Skautská činnost je unikátní.  

Vychovává, aniž by to holky a kluci 
postřehli. Učí praktickým dovednostem, 

lásce k přírodě a lidem, zájmu o okolí 
a aktivitě. Nováčkům v oddíle kromě 

vedoucích pomáhají i zkušenější kamarádi. 

Skauting, to je celoroční práce i zábava. Každý týden se oddíly 
scházejí na schůzkách, jednou i vícekrát za měsíc vyrážejí na 
výpravy a v létě na tábor. Těch jsme v roce 2018 uskutečnili 1 039, 
a jsme tak největším pořadatelem dětských táborů v Česku. 
Celoroční činnost  nám společně s kvalitním vzděláním vedoucích 
umožňuje udržovat vysoký standard a získává důvěru rodičů. 
Vedoucí znají silné i slabší stránky dětí a mohou je cíleně rozvíjet 
a posouvat. Stimulující je také samo skautské prostředí, kde se 
přirozeně potkávají mladší a starší a učí se od sebe navzájem. 
Skauti a skautky tak poznávají nejen zákonitosti přírody, ale 
i fungování zdravého lidského společenství.

výpravy
DOBRODRUŽSTVÍ — PŘÍRODA

schůzky
VÝZVY — CHARAKTER

Tábory
KAMARÁDI — ZÁŽITKY

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ ·

· • · • • ÷· • • •÷·
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Skauting má co nabídnout  
lidem každého věku 

benjamínci, vlčata, 
světlušky a žabičky 
28,7 % / 18 446  holek a kluků
Jsou našimi nejmenšími. Oddílová 
činnost jim přináší především  
velké zážitky, protože skautské 
aktivity zažívají poprvé. Skrze hry, 
výlety i táboření si osvojují  
praktické dovednosti a učí se 
spolupracovat s ostatními.

skauti a skautky
31,0 % / 19 982  holek a kluků
Skauti a skautky ve věku  
od 11 do 15 let se podílejí na tvorbě 
programu. Učí se plánovat své 
činnosti a získávají sebedůvěru 
i zkušenosti díky vlastním zážitkům. 
Zdolávají překážky, radují se 
z úspěchů, učí se z nezdarů.

roveři a rangers
17,8 % / 11 432 mladých lidí
Starší holky a kluci si z velké míry 
určují program sami. Možností  
je mnoho – poznat nové kamarády 
na skautských akcích doma 
i v zahraničí, vyzkoušet si rafting, 
slaňování, cestování s kamarády 
nebo se zapojit do společensky 
prospěšných projektů.

dospělí skauti
22,6 % / 14 523  dospělých
Dospělým nabízí skauting především 
radost z dobrovolnictví. Skauting 
znamená možnost strávit volný 
čas smysluplnou prací pro druhé 
a zároveň získat přátelský kolektiv 
i společenské uznání a dále se učit 
a rozvíjet.
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16–24 let 

25+ let 

4–10 let 

11–15 let 

„Nad pasekou, kam jsme jezdili 
na tábor, byla velká skála 

a kolem hustý lesy. Bylo to 
nezapomenutelný. Dodneška si 

vzpomínám na to, jak po večerce, 
kterou trubač odtroubil, jsme 

zalehli, a já jsem si uvědomoval, 
jak ten vlhkej les vydává zvláštní 

vůni. Dodneška si tak matně 
dovedu tu vůni vybavit.“

Jiří Suchý 
divadelník, hudebník, 

textař, básník, skladatel, 
výtvarník



Skauting je  společensky aktivní hnutí, 
 skauti a skautky jsou na veřejnosti slyšet 

Všude chtějí skauty,  
psali na obálce Respektu

„Kariéra snů začíná ve skautu,“ konstatuje 
článek celostátního týdeníku. Dokládá to 
zajímavými příběhy skautů a skautek, pro 
které byly dovednosti z oddílu vstupenkou 
na úspěšnou životní dráhu. Ve skautu 
mladí lidé získají zkušenosti s vedením lidí, 
plánováním, komunikací, a hlavně se učí nést 
zodpovědnost za sebe i za druhé a zároveň 

být týmovými hráči. To vše jim podle personalistů 
dává výhodu oproti stejně vzdělaným kandidátům, 
a proto je o ně na trhu práce zájem.

 a Pomoc skautů při vzniku Českoslo
venska připomněl seriál ČT Déčko Skautská 
pošta 1918. Dvojčata Bára a Tomáš v něm 
navštěvují svého 116letého pradědečka 
a díky jeho skautskému deníku se setkávají 
s významnými osobnostmi první republiky.

 a Skaut z pohřbu Jana Palacha. Na začátku 
roku 2019 jsme na sociálních sítích hledali 
chlapce z padesát let staré fotografie Miloně 
Novotného. Našel se za pouhý týden! Prozradil, 
že skautský pozdrav věnoval české vlajce. 
O skautském pátrání i objeveném příběhu  
se psalo v celém Česku.

   skaut
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I záchrana života jde s dobou. 
#trenujemesaplikacizachranka  

Zákaz rozdělávání ohně? Vánoční 
světýlka a malované plameny to jistí. 

#ohenkreativne  #sucho

Sleduj  
skautské  
příběhy 

Budoucnost je i naše volba. 
#demokracie  #volimenavyprave

Společné zážitky, společné účesy. 
#skautskytabor  #pratelstvi 

Skvělý pocit z hraní a zpívání v domově  
důchodců. Protože největší radost. 

je ta sdílená. #dobryskutek



Projekty a události 
V pestrém celoročním skautském programu mají své 
místo nejen oddílové výlety, ale i projekty a velké akce 
pro stovky účastníků z řad skautů i veřejnosti. Některé 
akce pořádáme již řadu let a každý rok vznikají další nové 
zajímavé projekty. Díky nadšení organizačních týmů 
s desítkami dobrovolníků a systematickému předávání 
zkušeností dosahují skautské akce vysoké kvality.

 a Tradiční skautské akce baví skauty 
a skautky od těch nejmenších po 
dospělé. Patří mezi ně vodácký závod 
Napříč Prahou přes tři jezy, fantasy 
bojovka Válka o Cintru i šifrovačka 
Prahou plnou strašidel.

 a Už 50 let se vydáváme na zimní 
přechod Brd. Jdeme ve stopách skautů 
a skautek, kteří takto nenásilně 
protestovali proti sovětské  
okupaci Československa.

 a Mohyla Ivančena připomíná pět 
skautů popravených za protinacistický 
odboj. Začala vznikat v roce 1946. 
V roce 2016 se dočkala zásadní 
rekonstrukce. 21. dubna k ní opět 
vystoupaly stovky skautů a skautek.

 a Středočeské Dolní Břežany chtějí 
skauty! Obec proto vydala výzvu na 
založení místního skautského oddílu. 
Klubovnu už pro skauty a skautky má.

Betlémské světlo
Plamínek z Betléma prozářil tmu prosincových nocí 
a přinesl poselství míru a přátelství. U nás se mu 
to díky skautům a skautkám podařilo potřicáté! 
Poprvé jej z Rakouska, kde tradice rozvážení 
Betlémského světla vznikla, přivezli do tehdejšího 
Československa exiloví skauti již v prosinci 1989. 
Tentokrát pro něj jeli skauti a skautky z Českých 
Budějovic. Ve spolupráci s Českými drahami pak 
putovalo ze skautských lucerniček do tisíců  
českých domácností.

Mikulášský víkend
Více než 1 300 dospívajících skautů a skautek se na 
začátku prosince vydalo na každoroční víkendové 
setkání v Praze. Program odstartoval v pátek 
večer uměleckým festivalem a soutěží ve Studiu 
Alta. V sobotu na účastníky čekalo v prostorách 
Právnické fakulty UK 30 přednášek o současných 
i historických výzvách skautingu a společnosti. 
Večer se pak skautům a skautkám otevřely taneční 
sály Kongresového centra. Neděli mohli začít lokální 
a fairtradovou snídaní ve Skautském institutu.

 a Tříletou holčičku, která se topila 
v pražské Stromovce, pomohla zachránit 
skautská vedoucí Martina Vaněčková – 
Pudee. Do příjezdu záchranářů jí 
udržovala při životě masáží srdce.

 a Rok výročí! Stovku oslavil vodní 
skauting i skautský program pro rovery 
a rangers. Od prvního skautského  
tábora na anglickém ostrůvku  
Brownsea uplynulo 111 let.

 a Nejstaršímu skautovi v Česku, 
Eduardu Markovi – Hroznýšovi, je  
102 let. Oslavoval je v pražském Divadle 
u Valšů i se skauty a skautkami z Prahy 2, 
kde je čestným předsedou okresu.

 a 80. narozeniny oslavily Rychlé šípy. 
O odkaz jejich autora a o podporu skautů 
a skautek nejen při opravách kluboven 
a tábořišť se stará Skautská nadace 
Jaroslava Foglara. Její fungování zajišťují 
převážně skautští dobrovolníci. 

Staronový skautský starosta
Starostou Junáka – českého skauta zůstává 
Josef Výprachtický, kterého ve funkci potvrdilo 
otevřené výběrové řízení. Nejvyšší výkonnou 
funkci v organizaci zastává již od roku 2007.  
V následujících letech chce stavět na výrazném 
růstu organizace a rozvoji výchovného 
programu. Mezi jeho priority patří spolupráce 
se skautskými kraji, podpora regionálních 
i celostátních skautských setkání a finanční 
zabezpečení rostoucí organizace.
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 a Svatého Jana Nepomuckého  
z 3D tiskárny dostala opravená boží 
muka ve Všechovicích. O sošku 
i opravu se postarali skauti z Kuřimi.

 a Skautská dobrodružství inspirují 
beletrii i divadlo. Vyšla zábavná  
dětská kniha Cílovníci autorek  
Evy Papouškové a Galiny Miklínové. 
V Divadle Minor hrají o skautech 
a zatoulané velbloudici Pepitě.

 a Podpory skautingu si velmi 
vážíme. Medaili skautské vděčnosti 
jsme za ni v roce 2018 udělili  
30 podporovatelům skautského  
hnutí z celého Česka.

 a Mezinárodní skauting ochutnalo  
i 559  českých skautů a skautek 
na setkání Intercamp v Belgii. 
Dalších 304 si užilo letní týden 
na Středoevropském jamboree 
v Maďarsku.

Navigamus
České moře sice nemáme, zato je u nás 160 oddílů 
vodního skautingu. 1400 vodních skautek a skautů 
od šestiletých po jejich dospělé vedoucí se na 
začátku června setkalo v Lipně nad Vltavou. Během 
čtyř dnů propluli programem na motivy plaveb 
čínského admirála Čeng Che. Na kluky a holky čekaly 
kromě her testujících schopnost týmové spolupráce 
a komunikace, fyzickou zdatnost nebo vodácké 
dovednosti také workshopy, výlety do okolí, plachtění, 
splouvání Vltavy či divadlo a taneční večírek.

Video o Globálním kompasu
Máme zlato z prvního ročníku Světového skautského 
filmového festivalu! V kategorii Sociální média jej 
získalo video scénáristů Ondřeje Stejskala a Radima 
Vaňouse, který se ujal i režie, o interaktivní pomůcce 
Globální kompas. Ta skautským oddílům pomáhá 
dělat zodpovědné volby vůči životnímu prostředí 
a lidem v blízkém i vzdáleném okolí. Ve 
videu si zahrála krásná česká krajina 
a malí skautští herci. O hlasový 
doprovod se postaral spisovatel 
a herec Arnošt Goldflam.

100 let republiky
Skauti a skautky byli u založení samostatného 
Československa a nemohli chybět ani při oslavách 
stého výročí. Skautskou poštu, která v prvních 
týdnech mladé republiky zajišťovala doručování 
důležitých zásilek, připomněla výstava v Poštovním 
muzeu a seriál České televize. Na minulost skauti 
a skautky navázali: chopili se rozdávání trikolor 
a vysázeli celkem 248 stromů svobody. K oslavám se 
přidala i speciální stoletá edice skautského vybavení – 
hrníčků, triček a nožů – a nový skautský národní 
šátek v barvách trikolory. Na sociálních sítích skauti 
a skautky inspirovali 10 výzvami pro republiku, 
aktivní občanství a podporu demokracie.

 a Před 3 lety pomáhali skauti  
ze slezských Klimkovic s obnovou 
studánek ve městě i kolem něj. Na 
podzim se vrátili a opravili na stezce 
lávky a dřevěné schody.

 a Svoboda a zodpovědnost spojují 
pětidenní akci KORBO pro mladé 
dospělé skauty a skautky. Pestrý 
program si účastníci vzájemně 
připravují – od koncertů přes hodiny 
vaření po cestovatelské přednášky.

 a Spojili jsme síly s aplikací 
Záchranka. Společně se snažíme 
rozšiřovat osvětu o rychlém zavolání 
profesionálních záchranářů  
i poskytnutí první pomoci.

 a Poslední sbohem významným 
skautům. Byli mezi nimi výtvarník Jan 
Čáka, pedagog Petr Hájek – Balú, režisér 
Miloš Forman, pamětník holokaustu Jiří 
Brady i advokátka Dagmar Burešová.
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prohlédněte    si jej zde



dobré 
skutky

V minulých letech jsme 
organizovali nebo 

pomáhali s nespočtem 
dobročinných akcí na 

lokální i celostátní  
úrovni

Káva od srdce
Tragická nehoda změnila před osmi lety život mladé rodině 
z Velkého Meziříčí. Tatínek chodí jen o berlích, maminka je 
upoutána na invalidní vozík a syn je ve vegetativním kómatu. 
Čtyři velkomeziříčské skautky se rozhodly, že udělají, co je 
v jejich silách, a rodinu podpoří. Přidali se k nim další místní 
skauti a skautky, a také jejich rodiče. Napekli koláče, sehnali 
chlebíčky, kávu, limonády a na tři dny otevřeli dobročinnou 
kavárnu. Na pomoc rodině vybrali 160 tisíc korun!

Skautský dobrý skutek
Společné konání dobrých skutků u skautů a skautek utváří 
aktivní postoj k okolnímu světu. Celostátní projekt Skautský 
dobrý skutek se koná každoročně od poloviny dubna do 
poloviny května. Skautky a skauti v rámci něj společně 
promýšlí, kde, jak a komu by ve svém okolí mohli pomoci, 
akci si pečlivě naplánují a nakonec provedou. V roce 2018 
uskutečnilo 1100 skautů a skautek 57 dobročinných 
projektů v místech, kde žijí. Uklízeli své okolí, navštěvovali 
osamělé lidi, uspořádali benefiční koncert na pomoc dětem 
a vykonali mnoho dalších dobrých skutků.
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„Díky skautské průpravě jsem 
zvyklá na nepohodlí, skauting 
mě zbavil zbytečného strachu. 

Dal mi odhodlání, morálku, 
od malička jsem taky byla 

zvyklá něco organizovat a mít 
zodpovědnost. A nebojím se 

výzev. Kdybych ve skautu 
nebyla, nebyla bych tam,  

kde jsem teď.“

Alex Bernardová 
polární ekoložka  
a paleoekoložka



SKAUTSKÁ DOBROVOLNICKÁ  
PRÁCE MÁ ROČNÍ HODNOTU 

 jedné 
miliardy KČ

  skauting

v číslech
za rok 2018

JSME NEJVĚTŠÍ  
POŘADATEL  

DĚTSKÝCH TÁBORŮ

1 039 
táborů celkem

869 TÁBORŮ O DÉLCE DO 14 DNÍ 
155 TÁBORŮ O DÉLCE 15−21 DNÍ 

           15 TÁBORŮ O DÉLCE 22 A VÍCE DNÍ

OD ROKU 1989 PROŠLO  
SKAUTINGEM V ČESKU VÍCE NEŽ 

půl milionu
  lidí

9 114 dobrovolníků 
PODPORUJE SKAUTING NAPŘÍČ CELOU 
ORGANIZACÍ

57 projektů 
SKAUTSKÉHO DOBRÉHO SKUTKU

3 715 SKAUTŮ 
A SKAUTEK SE 
ZÚČASTNILO 
VZDĚLÁVACÍCH 
KURZŮ

64 383 
skautek a skautů 
JE REGISTROVANÝMI ČLENY K BŘEZNU 2019 

Co si  
o skautingu  
myslí veřejnost?
 

Skauting  
děti směřuje 
ke spolupráci 
a pomoci druhým
89 % lidí souhlasí s tvrzením, že  
ve skautu se člověk naučí spolupracovat 
s druhými, a 87 % má za to, že se děti  
ve skautu naučí druhým pomáhat.

Skauting není 
jen o hraní 
70 % dotázaných odmítá 
tvrzení, že si skauti jen hrají.  
A 80 % nesouhlasí s tím, že by se děti  
ve skautu nenaučily nic užitečného.

Skauting 
podporuje 
samostatnost 
a kreativitu
82 % dotázaných si myslí, že ve skautu  
se člověk stává samostatnějším  
a že skauting podporuje tvořivost.

Skautské 
hodnoty jsou 
ochrana přírody, 
spolupráce 
a fair play
79 % lidí označilo za skautskou 
hodnotu ochranu přírody,  
42 % spolupráci a 36 % férovou hru.

Výzkum, který pro  
Junák – český skaut 
uskutečnila agentura  
Ipsos jako pro bono projekt.

V ROCE 2018  
PRAVIDELNĚ DOSTÁVALO  

SKAUTSKÉ ČASOPISY VÍCE NEŽ 

50 000 
odběratelů
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Oddílovým vedoucím  
poskytujeme 

kvalitní 
vzdělání

Vedení oddílu je náročným posláním i radostí. 
Přípravou programu pro skauty a skautky 
a péčí o zázemí oddílu člověk dostává možnost 
rozvíjet sebe sama v týmové spolupráci, 
organizaci času a plánování. Ať už ve skautu 
prožil své dětství, či mu skautské ideály 
učarovaly až v pozdějším věku, jako vedoucí 
zažije nezapomenutelné momenty.

Dobrovolní
vedoucí 

jsou pilířem kvality 
skautské činnosti

V oddílech si předáváme zkušenosti přirozeně zapojováním 
mladších členů do příprav programu či zajištění zázemí. •  
Sdílíme zkušenosti na celostátních akcích a kurzech, každý rok 
pořádáme zhruba stovku vzdělávacích kurzů. •  
Sledujeme a uplatňujeme moderní pedagogické trendy. • 
Vytváříme vlastní metodiky a příručky. 

V roce 2018 strávili dospívající a dospělí skauti 
a skautky 33 119 vzdělávacích osobodnů na 
skautských kurzech • 371 z nich získalo kvalifikaci 
pro vedení oddílu • dalších 775 se zúčastnilo 
kurzů pro začínající vedoucí • loni se konalo 
celkově 50 kurzů pro oddílové vedoucí •  
na všech skautských kurzech jsme 
měli 3 715 účastníků.

Propracovaný systém vzdělávání pro začínající i zkušené 
vedoucí nám pomáhá držet vysokou kvalitu skautských 

oddílů. Aby člověk mohl samostatně vést skautský oddíl, 
musí složit tzv. vůdcovskou zkoušku. Ta ověřuje kompetence 

z psychologie, bezpečnosti, řízení týmu, práva, pedagogiky 
a dalších oblastí. Kromě toho musí vedoucí oddílu 

absolvovat také zdravotnický kurz. 

V rozmanitém skautském 
společenství je radost 

tvořit a čerpat zkušenosti 

Co dělá vedoucí oddílu? Zajišťuje program  
oddílu, který děti baví a učí je novým věcem.  
• Spolupracuje s dalšími vedoucími a s vedením 
skautského střediska. • Stará se o zázemí oddílu. 
• Komunikuje s rodiči dětí a s institucemi. • Při
pravuje tábor – zařizuje tábořiště, dopravu aj.  
Snaží se získávat finance na činnost oddílu. •  
Dlouhodobě se vzdělává.
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„Kromě toho všeho pro mě skauting 
znamená i skupinu neuvěřitelných 

lidí, kteří se neustále vzdělávají 
a přemýšlejí o tom, jak s dětmi  

co nejlépe pracovat, vymýšlejí jim 
zajímavý program – a to vše ve 

svém volném čase – o víkendech 
a dovolených. Jsem přesvědčená,  

že aktivity jako skauting dělají  
náš svět lepším.“

Hanka Landová, maminka 
Papouška a Bafa ze 148. 

oddílu Rys, Praha 10



Díky efektivní spolupráci dobrovolníků a odborníků jsou skauti schopni se kvalitou svých 
projektů vyrovnat komerčním projektům s vyššími rozpočty. Dřina, radost, netradiční zkušenosti 

i nezapomenutelné chvíle s přáteli nám dodávají dlouhodobou energii. V Junáku – českém 
skautu působí více než 9 tisíc dobrovolníků, kterým záleží na budoucnosti mladých lidí i celé 

společnosti. Stojíme na hodnotách zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí. Stále hledáme způsoby, 
jak podporovat dobrovolnickou činnost a usnadňovat práci těm, kteří se snaží dělat svět lepší. 

 2  Dobrovolníky  
podporujeme i oceňujeme

Více než 9 tisícům skautských dobrovolníků jsme 
jmenovitě poděkovali ve vydání Hospodářských 
novin z 12. prosince 2018. Naši dobrovolníci 
mohou využívat stále se rozšiřující nabídku 
benefitů. Od členských karet, které umožňují 
získat slevy na nákupy či vstupné do divadel 
a muzeí, po levné volání či energie. Skautská 
energie proudí již do 14 tisíc domácností i firem 
našich členů, jejich příbuzných či kamarádů. 

 3  Spolupracujeme na 
podpoře dětí a mládeže

Jsme členem České rady dětí a mládeže, jejímž 
cílem je zastupovat zájmy dětí a mladých lidí 
v Česku. Rada se snaží zlepšovat podmínky pro 
činnost dětských a mládežnických organizací. 
Připomínkuje zákony, které se dětí a mládeže 
dotýkají. Její členové spolupracují na získávání 
finanční zdrojů. Junák – český skaut patří 
k zakládajícím členům a zůstává v ČRDM 
aktivním partnerem. 

1  Vydáváme knihy, 
časopisy, máme e-shop

Celkem 30 čísel šesti skautských časopisů 
dostalo v roce 2018 více než 50 000 odbě
ratelů. Vydali jsme 8 publikací včetně nové 
Vodácké příručky. Skautští vedoucí se v ní 
dozví, jak vést vodácký oddíl, bezpečně 
splouvat řeky a chránit život v nich.  
Ve specializovaném eshopu a kamenném 
obchodu nabízíme vybavení  
pro skautskou činnost.

 4  Na krizové chvíle máme 
prevenci i tísňovou linku

Krizovým událostem se v naší činnosti 
snažíme předcházet a zároveň na ně 
být připraveni. Budoucí vedoucí se na 
vzdělávacích kurzech učí přemýšlet nad 
riziky i krizovým plánem. Věnujeme se 
psychické bezpečnosti dětí i dospělých  
ve skautingu. Pro skautské vedoucí  
máme nepřetržitou tísňovou linku  
ke zprostředkování odborné pomoci.

 5  Skautské dobrovolnické 
příležitosti aktivně nabízíme

Podpořit skauty a skautky a vplout do skautského 
dění je možné různými cestami. Jak na to 
radí speciální číslo časopisu. Rozeslali jsme jej 
12 tisícům dospělých, kteří po revoluci prošli 
skautskými oddíly. Pomoci je možné finančním 
i materiálním darem, osobní podporou, 
odbornou radou či nabídkou spolupráce. 
Skauty a skautky je možné podpořit také 
prostřednictvím dobročinné závěti.
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5 zajímavostí  
o podpoře  

dobrovolnické  
práce!

podpora 
činnosti



Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
výnosy rok 2016 rok 2017 rok 2018

členské příspěvky 14 861 15 481 17 259

tržby 225 241 262

dary a granty 2 841 3 075 1 103

ostatní výnosy 195 530 37

mimořádné výnosy 398

výnosy z prodeje nemovitého majetku 127 233 226

výnosy akcí a projektů pod ústředím 4 102 2 293 2 925

dotace ze státního rozpočtu 42 525 46 833 52 654

výnosy celkem 64 876 69 084 74 466

Náklady na provoz kanceláře 
a činovníků ústředí (v tis. Kč)

rok 2016 rok 2017 rok 2018

materiál 169 281 173

vybavení 580 799 415

opravy 26 108 147

cestovné tuzemské 298 290 328

cestovné zahraniční 355 300 179

telefonní poplatky, poštovné 72 75 73

služby 4 056 4 524 4 711

nájmy a související služby 503 799 684

propagace 183 263 119

mzdy a pojištění 9 394 11 032 11 865

reprezentace, občerstvení 91 192 126

odpisy 319 415 517

prodané zboží 35 48 52

tvorba účelových fondů 555 848 908

ostatní náklady 113 239 133

celkem 16 749 20 212 20 430

náklady rok 2016 rok 2017 rok 2018

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 16 749 20 212 20 430

akce a projekty pod ústředím 8 291 6 105 5 636

náklady na prodaný nemovitý majetek 95 77 201

zahraniční členské příspěvky 1 044 926 855

poskytnuté příspěvky 276 613 471

příspěvky na činnost Tisk. a distr. centra 4 250 4 250 4 180

dotace pro nižší organizační jednotky 32 641 37 203 40 790

náklady celkem 63 346 69 386 72 564

zisk běžného roku 1 530 -302 1 902

Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva rok 2016 rok 2017 rok 2018 pasiva rok 2016 rok 2017 rok 2018

nehmotný majetek 1 227 984 776 základní jmění 75 740 73 634 68 889

hmotný majetek 54 786 54 227 49 929 fondy organizace 7 868 11 562 11 840

majetkové podíly 100 100 100 oceňovací rozdíly z přecenění majetku 292 298 -64

dlouhodobé půjčky 7 250 5 540 5 732 zisk běžného roku 1 530 -302 1 902

zásoby 262 232 237 závazky 1 694 1 448 1 526

hotovost a ceniny 181 323 197 ostatní pasiva 2 990 7 398 25 076

běžné účty 13 997 18 519 15 571 pasiva celkem 90 114 94 038 109 169

krátkodobý finanční majetek 3 361 3 367 8 005

pohledávky 8 272 9 079 17 359

ostatní aktiva 678 1 667 11 263

aktiva celkem 90 114 94 038 109 169

Projekty podpořené  
z dotací (v tis. Kč)
titul náklady dotace

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 21 896 9 979

náklady na činnost nižších jednotek 120 714 20 870

opravy kluboven a základen 11 843 8 298

celostátní akce 2 968 325

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež 1 613 788

vzdělávání vedoucích 7 902 3 534

mezinárodní aktivity 2 729 367

podpora projektů org. jednotek ve Strategii 2022 530 278

projekty podpořené Ministerstvem obrany ČR 974 280

investiční projekty * 8 376 6 664

celkem náklady / dotace ze státního rozpočtu 179 545 51 383

Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám  
Junáka – českého skauta zejména v souvislosti s realizací projektů  
z ESI fondů, dále na financování jejich mimořádných potřeb  
(např. pořizování nemovitostí, financování velkých projektů apod.).  
Část z nich tvoří půjčka vlastní obchodní společnosti JUNSHOP, s. r. o.

* Investiční projekty jsou často víceleté  
   projekty pobočných spolků, uvádíme    
   zde dotaci na rok 2018.

Kompletní znění účetní 
závěrky je k dispozici ve 
veřejném rejstříku spolků

Veškeré prostředky, které máme 
k dispozici, spravujeme pečlivě a šetrně

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ · ¶· • • ÷· ¶ • ¶÷·
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Skauting stojí na principech dialogu a spolupráce ,  
což se promítá i do struktury řízení organizace

 2 172 oddílů 

    475  středisek  

       61  okresů  
     14  krajů

Valný sněm je nejvyšším orgánem 
Junáka  českého skauta. Koná se jednou 
za tři roky a schází se na něm zástupci 
skautských středisek z celé republiky. Volí 
Náčelnictvo a rozhoduje o zásadních 
otázkách směřování skautské organizace.

Starosta sestavuje a vede 
Výkonnou radu. Dále je zodpovědný 
za fungování Kanceláře ústředí a je 
i statutárním zástupcem celé organizace. 

NÁČELNICTVO: Eva Měřínská – náčelní • Marek Baláš – náčelník • Vendula Bušková – místonáčelní • Michal Tarant – místonáčelník • Tomáš Bartoň •  
Roman Dvořák • Mariana Ermlová • Tomáš Fogl • Jakub Hájek • Vít Koutenský • Martin Křivánek • Petr Kubát • Petr Macek • Ladislava Marešová •  
Ivana Martinková • Marek Matýsek • Kristýna Menclová • Jan Michna • Kateřina Parvonič • Ladislav Pelcl • Ondřej Pytela • Dagmar Rychnovská •  
David Svoboda • Ladislav Šinágl • Martin Štěrba • Helena Večeřová • Ondřej Vokál • Hana Žampachová ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE: Ondřej 
Bartoš – předseda • Jiří Velinský – místopředseda • Radim Brož • Jakub Procházka • Jakub Šimurda • Lenka Tymočová VÝKONNÁ RADA: Josef 
Výprachtický – starosta • Bořek Slunéčko – místostarosta • Filip Hlavinka – zpravodaj pro vzdělávání • Jana Jirasová  zpravodajka pro dospělé 
a personalistiku • Vojtěch Olbrecht – zahraniční zpravodaj • Ondřej Peřina – zpravodaj pro ICT a organizaci • Barbora Tichavová – zpravodajka 
pro program • Petr Vaněk – zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA: Petr Pavlok – předseda •  
Tomáš Řehák – místopředseda • Jiří Kubala • Lucie Procházková • Jan Stejskal KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ zaměstnanci k 31. 12. 2018: Martina 
Adamcová • Hana Bejčková • Markéta Byrtusová • Ludmila Dobrozemská • Jana Godarová • Filip Hlavinka • Ludmila Hobzová • Jana Hrnčířová • 
Martin Hrouza • Jana Jirasová • Jana Karaová • Tomáš Kozel • Kateřina Musilová • Jan Novák • Markéta Olišarová • Kateřina Ostatnická • Šárka 
Pavlásková • Michal Peroutka • Ondřej Peřina • Lucie Růžičková • Kateřina Slavíková • Bořek Slunéčko • Denisa Sochorcová • Pavla Sýkorová •  
Lenka Šablová • Tereza Štysová • Barbora Tichavová • David Tureček •  Petr Vaněk • Josef Výprachtický • a desítky skautských dobrovolníků

Řízení 
organizace

je svěřeno  
velkému množství lidí, 
dobrovolníkům i profesionálům

Rozhodčí a smírčí rada dbá 
na to, aby ostatní složky organizace ve svých 
rozhodnutích postupovaly v souladu s právním 
řádem ČR a stanovami organizace. Řeší 
případné spory mezi členy nebo jednotkami 
Junáka  českého skauta. 

Výkonná rada je tým manažerů, 
orgán výkonné moci podporující starostu. Drží 
patronát nad celostátními projekty a akcemi 
a podporuje svojí činností rozvoj organizace.

Ústřední revizní komise 
dohlíží na hospodaření a ověřuje, zda
li organizace jedná v souladu se svými 
stanovami a se zákonem. Dbá na účelné 
a hospodárné využívání finančních 
i dalších prostředků.

Náčelnictvo je představenstvem 
organizace, které má zákonodárnou moc. 
Tvoří řády, určuje strategická rozhodnutí 
organizace a jmenuje starostu.
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klubovny a základny 
svědomitě opravujeme a udržujeme,  

bez finanční podpory se však neobejdeme
Skauti a skautky z Plzně opravili svou 
základnu díky významné podpoře města
Staronové centrum mají plzeňští skauti a skautky. Budovu s klubovnami 
u rybníka Senečák jim zapůjčilo město Plzeň. Potřebná rozsáhlá 
14miliónová rekonstrukce, z největší části financovaná právě městem 
Plzeň, základnu úplně proměnila. Najdete v ní kuchyň, spací podkroví, 
dílnu s keramickou pecí, malou lezeckou stěnu i nádherné výhledy z oken 
do lesa. Základna, rybník i les slouží nejen plzeňským skautským oddílům, 
ale také lesní školce a víkendovým návštěvníkům z celého Česka.

Chcete skauty  
podpořit?

Kontaktujte finanční manažerku 
Terezu Štysovou → 234 621 284 

kancelar@skaut.cz

Desítky základen, které po celé republice vlastníme, jsou 
celoročně vytížené. Vzhledem k počtu oddílů není divu. 

Žádáme o evropské dotace, s jejichž pomocí se již podařilo 
některé budovy zrekonstruovat. Na opravách se podílí mnoho 

dobrovolníků, kteří věnují svůj čas, energii, schopnosti nebo 
znalosti. Naše možnosti jsou ale omezené a mnoho objektů na 

opravu stále čeká. Obce si naštěstí čím dál častěji uvědomují 
roli skautingu ve zdravém rozvoji dětí a mládeže a mají zájem 

rekonstrukce i stavby kluboven finančně podporovat.

Nemovité zázemí je podmínkou 
dobrého fungování oddílů. To se týká 

především kluboven, základen a tábořišť. 
Jsou to místa nezbytná pro naši 

činnost. Stávající majetek opravujeme 
a udržujeme a využívané nemovitosti 

se snažíme získávat do vlastnictví.
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  5 dní S PROGRAMEM NA CESTĚ 
 4 dny NA SPOLEČNÉM TÁBOŘIŠTI

   3 500 účastníků 
 Z CELÉ EVROPY

 57 ČESKÝCH SKAUTŮ 
A SKAUTEK 

Propojeni rozmanitostí

Roverway
je evropské setkání dospívajících 

skautů a skautek. V roce 2018 proběhlo 
v Nizozemsku. Motto „protiklady se 

přitahují“ zažila i česká skautská výprava.

Táboření na pláži i pod úrovní moře, plachtění na jezeře, kilometry 
jízdy na kole, větrné mlýny a tousty posypané čokoládou. To vše 
čekalo na účastníky evropského skautského setkání v Nizozemsku 
od 23. července do 2. srpna. Po zahájení na pláži v Haagu 
objevovali v malých skupinkách rozmanité kouty Nizozemska. 
Společně se pak setkali na tábořišti v Zeewolde, které leží v polderu 
na vysušeném mořském dně.

Vlna horka přála hlavně desítkám vodních aktivit. Na souši na 
skauty a skautky čekala stovka programů od debat o Evropské 
unii přes cvičení akrojógy ke stavbě solárních vařičů. Při západu 
slunce nad tábořištěm zazněla hymna setkání „Zanech svou 
stopu“. Nazpívala ji i česká skautka Kateřina Ulrychová – Ďubka. 
Při večerních představeních se na hlavním pódiu skautská kapela 
střídala s příběhy inspirativních osobností.
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WOSM
(verze 3 – barva)

Pantone 527

79/94/0/0

:
116/27/160

Přímé barvy:

CMYK barvy:

RGB barva

Barevné (negativní) provedení

WAGGGS
(verze 4 – barva)

Pantone 300

100/43/0/0

Přímé barvy:

CMYK barvy:

RGB barvy:
0/115/198

Barevné provedení

Přímé barvy:

CMYK barvy:

RGB barvy:
26

Pantone Blue 072
Pantone 172

100/80/0/0
0/65/83/0

/64/135
247/74/3

Barevné řešení

ISGF
(verze 2 – barva)

Světová organizace 
skautského hnutí 

(WOSM)

Junák – český skaut je členem 
světových skautských organizací
Patříme k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím. 
V roce 1922 byl Junák – český skaut jedním ze zakládajících členů 
Světové organizace skautského hnutí (WOSM – World Organization 
of the Scout Movement), v roce 1929 pak i Světové asociace skautek 
(WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Hranice překračujeme nejen na úrovni vedení organizace – vysíláme 
dobrovolníky na stáže do USA a do evropských skautských center. 
Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi důležité projekty 
zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly na svých táborech 
skauty a skautky ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice.

Junák – Czech Scouting is the largest non 
formal educational NGO of children and 
youth in the Czech Republic. The number  
of members rose to 64 383, which 
represents almost 60% increase in 
membership since 2006.

Czech Scouting and Guiding movement 
stays faithful to the missions, methods and 
principles of the World Organisation of 
the Scout Movement (WOSM), the World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) and the International Scout and 
Guide Fellowship (ISGF), keeping an active 
and collaborative membership.

Světová asociace 
skautek (WAGGGS)

Světové společenství 
dospělých skautů 
a skautek (ISGF)

Jakub Ambrozek 
Člen přípravného týmu české výpravy  
na světové Jamboree v USA v roce 2019 | 25 let

„Když jsem byl přizván do přípravného týmu české 
výpravy na Světové skautské jamboree v USA, byl 
jsem zrovna plný skvělých zážitků ze setkání mladých 
skautských dospělých na Islandu. Dlouho jsem neváhal – 
je to velká jízda a velká škola. Na přípravách pracujeme již 
třetí rok, z Česka nás totiž pojede téměř 500! Nemůžu se 
dočkat, až zase zažiji živelnou atmosféru mezinárodního 
skautského společenství, které neřeší rozdíly, je 
poháněno radostí ze života a touhou zlepšovat svět.“

Summary
Junák – Czech Scouting commenced  
its activities in 1911 and later in the 20th 
century experienced a lengthy persecution 
from both the Nazi and Communist 
regimes. Yet, it always proved resilience  
in following its mission.

It continues to encourage positive 
forming of children’s and youth’s intellect, 
spirituality, moral and social and physical 
skills. Czech Scouting and Guiding 
movement helps to prepare the new 
generations to become responsible not only 
to themselves, but also to their country, 
nature and the whole human society.

Scouting and Guiding in the Czech 
Republic has experienced a great 
increase in popularity during the 
last 12 years. A cornerstone of such 
a success is a large pool of engaged 
volunteers, who enjoy quality 
education and opportunities for 
personal growth. The organization is 
trusted by parents and benefits from 
an attractive programme focused 
on adventure, fun and learning skills 
for life. Thanks to that Junak – Czech 
Scouting keeps the trend of steady 
growth and succeeded in attracting  
24 000 new members since 2006.
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