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Budoucnost českého skautingu  
je v jeho minulosti 
Rozhovor s Jiřím Zachariášem o dějinách českého skautingu v době komunismu  
a jejich odrazu po listopadu 1989 
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Jak byste vyjádřil původní ideu 
skautingu?

Definic je samozřejmě celá řada. Mám 
rád tu, kterou razil už zakladatel skau-
tingu Robert Baden-Powell, a sice že 
skauting je hra, ale hra o velikou sázku. 
Myslel tím, že sázka nemusí vždy příz-
nivě dopadnout. Pokud je do skautské 
práce vloženo srdce, nadšení, osobní 
příklad (jedna z nejdůležitějších vý-
chovných metod skautingu), je velká 
naděje na úspěch. V zásadě jde ale o to, 
že původní skauting je výchovné hnutí, 
které je postaveno na třech základních 
kamenech – víře v Boha, službě vlasti 
nebo širšímu společenství a službě 
sobě. Je to trénink na dobrou a užiteč-
nou cestu, na cestu životem.

Když mluvíme o sázce, co konkrét-
ně znamená výhra a prohra?

Obě jsou v životě stejně jako ve skau-
tingu přítomné. Výhra je výchova 
harmonického člověka, v jehož životě 
zůstávají hodnoty skautingu znatelné. 
Český skauting, bohužel, v prosazo-
vání zmíněných základů vždy trochu 
pokulhával, což bylo dáno historickými 
souvislostmi. 

Výlučnost československého poje-
tí skautingu byla už v meziváleč-
ném období v přeformulovaném 
slibu, ale také v existenci více od-
noží – ostatně tak je tomu i dnes...

Ovšem. Mám prostudovány dějiny 
československého skautingu a mohu 
říci, že už za první republiky se mezi 
skauty objevovaly tytéž odstředivé 
tendence. Také tam nacházíme poutní-
ky přelévající se co chvíli sem či onam. 
Za první republiky šlo spíše o osobní 

animozitu (např. Miloš Seifert a An-
tonín B. Svojsík) a spory o metodiku 
a poslání skautingu než o hledání jeho 
obětovaných ideálů.

V těžkých časech předcházejících 
zákazům se ale skauting sjedno-
til v jedné organizaci pod názvem 
Junák (1939–1940, 1945–1948, 
1968–1970). Jaká byla situace 
při jeho prvním obnovování? Byl 
v poválečné, tzv. třetí republice 
prostor ke vzniku autentického 
skautského hnutí, nebo mu bránily 
snahy vtlačit Junáka pod nadekre-
tovaný Svaz české mládeže?

Nebýt února 1948, skauting by se roz-
hodně dál rozvíjel. Od roku 1947 bylo 
jasné, že SČM, kam se skauting v Ju-
náku začlenil pod tlakem vlády, je jen 
převodovou pákou komunistické par-
taje. Takže i když Junákem prorůstalo 
komunistické úsilí o kontrolu nad ním, 
převažoval názor, že zlínský sněm, kte-
rý měl zahájit jednání 28. února 1948, 
bude rozhodující na cestě k nové sa-
mostatnosti. Dokonce i náčelník Rudolf 
Plajner, prvotně ukázněně plnící přání 
vlády začlenit Junáka do SČM, se stal po 
třech letech zkušeností s touto organi-
zací kritikem tehdejšího stavu. On byl 
autorem sněmového hesla Samostatný 
a silný Junák plně do služeb republiky. 
Bylo zřejmé, přes úsilí komunistů za-
chovat Junáka v SČM, že zlínský sněm 
se rozhodne pro samostatnost a pro vy-
stoupení Junáka z SČM. Což už půl roku 
předtím udělal studentský svaz a také 
národněsocialistická mládež. SČM zde 
stál osamocen a ten, kdo mu vytvářel 
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členskou základnu, byl vlastně Junák, 
který měl v té době přes dvě stě tisíc 
členů. Ztratit ještě Junáka se zdálo být 
pro SČM smrtelné a z jeho strany bylo 
činěno všechno možné (až po uvažované 
násilné rozbití sněmového jednání, jak 
o tom svědčí archivní svazácké materiá-
ly), aby k odtržení nedošlo. Do zoufalé 
snahy komunistů a svazáků přišel jako 
spasení 25. únor 1948. Akční výbor Juná-
ka byl vytvořen ještě téhož dne a tento 
výbor všechny osoby, které usilovaly 
o samostatnost Junáka, vyakčnil, jak 
se zbavení pozic či zaměstnání tehdy 
říkalo. O konání zlínského sněmu už 
nemohla být ani řeč.

Vystupování z SČM jsem zazna-
menal i u mládeže lidovecké – na 
Havlíčkobrodsku, pod výstižným 
heslem Nechceme svaz mláde-
že, když má rudé otěže. Kdo stál 
v poválečném období v čele Junáka 
vedle Rudolfa Plajnera?

Další významnou osobnost í byl  
dr. Velen Fanderlik, který byl sociál-
ním demokratem, a třeba i dr. Karel 
Průcha, což byl národní socialista. Za 
představitele pravice v Junáku bychom 
mohli označit právě Průchu a potom 
dr. Františka Němce, bývalého náčel-

níka katolických skautů, který byl 
v poválečné době zemským místoná-
čelníkem Junáka. Jinak v ústředních 
orgánech byli zčásti zastoupeni sociál-
ní demokraté, v silném křídle do února 
1948 utajení komunisté. Převažovali 
ale tradiční bezpartijní.

Sehrál někdo z poválečné „páté kolo-
ny“ skautů-komunistů významnější 
roli po únoru 1948 nebo později při 
třetí likvidaci Junáka v roce 1970? 

Tito lidé splnili v Junáku svoji úlohu. 
Po únoru 1948 zaplnili vítěznými 
komunisty zřízené akční výbory 
nejrůznějších stupňů a střežili, ně-
kde více a jinde méně přísně, aby se 
„neodhalené a nevyakčněné zbytky 
reakce nedopouštěly v Junáku svých 
rejdů“. V roce 1968, při druhé obno-
vě skautingu, měly některé z těchto 
osob tu drzost se do Junáka vrátit. Tak 
tomu bylo například u některých z vý-
znamné skupiny brněnských skautů-
-komunistů, kteří v tříletí 1945–1948 
usilovali o přeměnu Junáka v organi-
zaci v zásadě pionýrského typu, v níž 
budou zachovány některé skautské 
výchovné metody. V tomto pojetí se 
lišili od pražské skupiny komunistů 
v čele s Jiřím Haškovcem, kteří pro-

sazovali nejen likvidaci skautské 
organizace, ale jako nepřátelskou 
a škodlivou chápali také skautskou 
metodiku. Zatímco v Brně a na Mo-
ravě se nedostalo v roce 1968 těmto 
dávným likvidátorům skautingu příliš 
prostoru, v Praze se na krátkou dobu 
stal šéfredaktorem časopisu Junák Jan 
Šimáně, patřící v čase komunistického 
únorového převratu a v následných 
padesátých letech právě do radikální 
skupiny Jiřího Haškovce. Ve stranické 
skupině KSČ, ustavené brzy po so-
větské okupaci, se našli noví skauti-
-komunisté (Václav Břicháček, Jan 
Pfeiffer, Václav Marhoul atd.) s těmi, 
co likvidovali Junáka ze stejných po-
zic po únoru 1948 (Pavel Macháček, 
Zbyněk Hála, Jan Šimáně). Kontinuitu 
v kritice skautingu a jeho praxe držel 
od padesátých let po zbytek života, 
tedy až do pozdních let sedmdesátých, 
učitel základní školy z Jevíčka Franti-
šek Továrek, komunista a bývalý skaut 
(dokonce katolický). 

Jak tato jeho kontinuita vypadala 
v praxi?

Už po osvobození v roce 1945, kdy byla 
skautská organizace obnovována, in-
zeroval svůj oddíl jako „pokrokový“. 

JIŘÍ ZACHARIÁŠ (1940), skautskou přezdívkou 
„Pedro“, se stal skautem v roce 1947 v žižkovském 
oddíle vedeném Zdeňkem „Zorem“ Bláhou, který se 
udržel až do podzimu 1950. Při vynuceném ukončení 
činnosti a pečetění oddílové klubovny řekl jeho 
vedoucí shromážděným svěřencům: Nezapomeňte na 
to, že za to můžou komunisti. J. Zachariáš na jeho slova 
ve svém osobním ani skautském životě nezapomněl. 
Stal se mj. zakladatelem a organizátorem činnosti 
střediska Psohlavci, podílel se na obnově oficiálního 
skautingu v roce 1968, udržoval skautskou tradici 
pololegálním působením krytým oficiálními 
organizacemi, spoluvydával samizdatový časopis 
ČIN, znovuobnovoval Junáka v roce 1989, usiluje 
o spravedlivou reflexi komunistické minulosti 
ve vlastních řadách. Je jedním z nejznámějších 
a nejpilnějších historiků a kronikářů skautingu 
a autorem monografie o spisovateli Jaroslavu 
Foglarovi (Stoletý hoch od Bobří řeky. Dobrodružství 
života a metod Jaroslava Foglara – legendy dětské 
zájmové činnosti. Ostrov, Praha 2007), píše knihu 
o dějinách českého skautingu v době komunismu 
s názvem S lilií pod klopou a lilie za mřížemi. 

Jiří Zachariáš, 2013 Foto: Přemysl Fialka
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Patřil k prvním budovatelům Pionýr-
ské organizace u nás. V jeho případě 
lze ovšem hovořit dokonce o úspěšné 
pionýrské výchovné práci. Nebyl totiž 
špatným pedagogem a metody používa-
né v činnosti jeho pionýrského oddílu 
byly veskrze skautské, jakkoliv natřené 
na rudo (skautské odborné odznaky si 
například přezval na Hvězdy, Skaut-
skou stezku na Partyzánský chodník, 
družiny v jeho oddíle neměly názvy po 
zvířatech či ptácích, ale po hrdinech 
ruské říjnové revoluce nebo po vý-
znamných představitelích komunistic-
kého hnutí). Byl pokládán za jakéhosi 
strážce čistoty Pionýrské organizace 
před pronikáním skautské ideologie 
a praxe. Je známo množství jeho článků 
v různých svazáckých listech, v nichž 
varuje před nebezpečím skautingu. 

Kdy se začaly objevovat první im-
pulsy k druhému obnovení Junáka 
a jak jste se vy sám účastnil tohoto 
procesu?

Vážná příprava na obnovu skautingu 
započala přibližně v roce 1964. Už tehdy 
napsal Miloš Miltner (pozdější evropský 
náčelník čs. exilových skautů) s něko-
lika svými druhy dopis tehdejšímu 
prezidentovi Novotnému s rozkladem 
situace v Pionýrské organizaci a s žá-

dostí o umožnění činnosti pokusným 
junáckým oddílům. V Praze jsme měli 
oddíly skryté pod různými oficiálními 
institucemi. Například s Jiřím Kafkou – 
„Owígem“ jsme od roku 1962 vedli od-
díl, z něhož později vznikly oddíly další 
a daly základ středisku Psohlavci. To 
jsme utvořili společně s Josefem Ziká-
nem – „Bobrem“ a Ivanem Makáskem – 
„Hiawathou“ a jeho roverským kmenem 
Dakota. Psohlavci dali na jaře roku 1968 
impuls k obnově skautingu. 

Spontánní úsilí o obnovu skautin-
gu „zdola“ po celé republice tehdy 
vedlo k jeho obdivuhodnému roz-
voji, ale jak to bylo s tím smutným 
„samorozpuštěním“ Junáka v roce 
1970?

To je známá historie, do Socialistického 
svazu mládeže byl Junák převeden svou 
komunistickou ústřední radou téměř 
s vlajícími prapory. Některým osobám 
manipulačních schopností se podařilo 
dostat do čela tohoto hanebného a skli-
čujícího programu náčelníka Plajnera. 

Můžete v této souvislosti říci něco 
o prohlášení Syrinx a odezvě na něj?

Prohlášení Syrinx z prosince 1969 
bylo naší reakcí na kolaborantské 

sebedehonestující konání ústřední 
rady Junáka. Určitý poplach v této 
instituci, složené téměř výhradně 
z komunistů, nezpůsobil ovšem ani 
tak text prohlášení, jako materiály 
z jednání vrcholných orgánů Sdružení 
organizací dětí a mládeže. Těmi jsme 
doplnili každou obálku a rozeslali je 
na většinu skautských středisek v re-
publice. Z nich bylo zřejmé, že o konci 
Junáka je v zásadě rozhodnuto. Měl  
být nahrazen dětskou komunistickou 
organizací. A nebyla tedy pravda, jak 
tvrdilo ústředí Junáka členské základ-
ně, že junácké oddíly budou mít v nové 
organizaci zvláštní postavení. 

Jak přežíval skauting v sedmdesá-
tých a osmdesátých letech?

Znám několik oddílů, které přežily 
vlastně celých těch dvacet normalizač-
ních let v ilegalitě, a nepopírám, že mi 
pro ně bije srdce. Například oddíl ve-
doucího Petra Maišaidra – „Kima“, jehož 
původ je v katolickém středisku Maják. 
Přečkali normalizaci v bohaté skautské 
činorodosti. Ta jim byla umožněna díky 
úzké spolupráci s rodiči členů oddílu. 
Ti mu také v rámci svých styků dopo-
ručovali nové spolehlivé členy. Jiné 
skautské oddíly využívaly ke své po-
loilegální činnosti v době normalizace 

Ustavující schůze Junáka v sále družstva Domovina v Praze-Holešovicích, hovoří Rudolf Plajner, březen 1968. Titulní strana obnoveného časopisu 
Skaut – Junák, září 1968.  Foto: archiv Ivy Mackové
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krytí v těchto organizacích: Českoslo-
venský svaz tělesné výchovy – ČSTV 
(Turistické oddíly mládeže – TOM), Svaz 
pro spolupráci s armádou – SVAZARM 
(Branně turistické oddíly pěší i vodác-
ké tzv. branná turistika), Českosloven-
ský svaz ochránců přírody – ČSOP 
(původně TIS) a v některých případech 
to byla i Pionýrská organizace SSM 
(zejména tzv. místní skupiny Pionýra 
ustavované mimo základní školy). 
U Svazarmu bylo to krytí trochu nároč-
nější, na různých úrovních tam byli 
staří komunističtí válečníci, vyžadující 
jistý stupeň kolaborace. Určité procen-
to skautských oddílů přešlo v roce 1970 
do Pionýrské organizace SSM. Pro 
oddíly, na které jsme měli nějaký vliv, 
jsme pořádali občasné atraktivní akce 
nebo činnosti významně propojené se 
skautskou službou. Byl to například 
každoroční mezioddílový turnaj ve hře 
lakros nebo mapování, stavění a udr-
žování studánek a vodních pramenů 
v brdském lesním masivu. Tyto akce 
sloužily jako zvláštní spojníky mezi 
bývalými skautskými oddíly. 

Udržovali jste kontakt s disentem?

Ano, samozřejmě. Oddíl Pětka, kte-
rý jsem v polovině šedesátých let 
zakládal, vedl v době normalizace 
jeho odchovanec, výborný vůdce Jiří 
Lang, dnešní ředitel BIS. Pětka se díky 
Danielu Kumermannovi, otci jedno-
ho z členů oddílu, nakontaktovala na 
Chartu 77 a od takového roku 1980 byl 
náš oddíl, ale i oddíly další zaplněny 
dětmi chartistů. Přes jejich rodiče se 
potom starší členové oddílu podíleli 
na různých občanských aktivitách.

O co se například jednalo?

Byla to třeba razítková akce, která 
byla spojena přímo s disentem. Získali 
jsme razítka s nápisy „Nechceme ra-
kety SS 20“ nebo „Svoboda politickým 
vězňům“. Některé naše oddíly, přesněji 
jejich starší členové jimi razítkovali na 
plakátovací plochy a jiné prostory. Za 
zmínku také stojí samostatná velká 
akce několika pražských oddílů k pěti-
letému výročí Palachova sebeupálení. 
Při jedné večerní hře v ulicích Starého 

Města byly zdi domů pokryty jménem 
Palach – na připomenutí. 

Kolik skautů vašeho ražení mohlo 
po republice být, ať už v ilegalitě 
nebo pod krytím ČSTV apod.?

Velký počet oddílů byl kolem Brna, 
v Brně a v Ostravě. Hůře se samozřejmě 
skautovalo lidem na malých městech. 
Tam každý věděl, že do roku 1970 jste 
byli skauti, a proto bylo těžší se náhle 
proměnit v něco jiného. V Praze jsme 
pozornosti unikali, řekl bych, že v Brně 
a Ostravě to bylo srovnatelné. Bohužel, 
početní stavy nedokážu vyjádřit,

Byly to z dospělých skautů, kteří 
tu činnost organizovali, spíše de-
sítky, či stovky?

To spíše desítky.

Můžete něco říci o vydávání časo-
pisu ČIN, na němž jste se podílel?

ČIN jsme začali připravovat v roce 1988 
po úvaze, že práce v obnovené skautské 
organizaci (že k tomu dojde poměrně 
brzy, nikdo z nás nepochyboval) nebude 

jednoduchá. Spolupracovali jsme s řa-
dou vůdců, kteří své oddíly vedli v růz-
ných společenských organizacích či zce-
la ilegálně. Z těchto úzkých styků bylo 
totiž stále zřejmější, že zjevný rozval 
morálky zapříčiněný životem v norma-
lizovaném Československu zasáhl hlu-
boce také původní hodnoty skautingu, 
jak v jejich chápání, tak i v provádění. 
Ta kapitulace – o to vážnější, že si ji ti 
mladí vůdcové neuvědomovali – obsahu 
před formou se nám jevila být hrozivou. 
Tato okolnost byla důvodem pro spuště-
ní samizdatového ČINu. Chtěli jsme jím, 
mimo jiné, umožnit návrat skautingu 
k jeho původním zdrojům. První číslo 
ČINu vyšlo v dubnu 1989.

V jakém nákladu jste ČIN vydávali?

Prvních šest samizdatových čísel 
vyšlo v nákladu pěti set kusů. Pro-
blém s kolportáží řešili v Praze naši 
mladší skautští odchovanci. Říkali si 
Skautská kurýrní služba, na některá 
čísla ČINu razili dokonce své razítko 
(dnes je z těchto orazítkovaných čísel 
sběratelská rarita). Podle seznamu 
skautských činovníků z roku 1970 
jsme časopis posílali poštou na ty 

Ilegální skautský slib členů 43. oddílu střediska Maják vedeného Petrem Maišaidrem na 
zakrvácenou vlajku pocházející z 21. 8. 1968 od budovy Rozhlasu v Praze, Záblatský rybník 
u Lomnice nad Lužnicí, 1978 Foto: archiv Petra Maišaidra 
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adresy, u nichž jsme věděli, že se 
tam skauting v nějaké podobě udržel, 
a doufali, že se dostane do správných 
rukou. Ztratilo se nám jedno celé čís-
lo, které šlo přes poštovní schránky – 
vyjma výtisků určených na pražské 
adresy. Bylo to druhé číslo, dnes sbě-
ratelsky nejvzácnější. Nepochybně 
jsme jeho ukořistění StB umožnili 
vlastní hloupostí. Rozesílali jsme ho 
ve stejných obálkách jako to první, 
dokonce zajištěné stejným pruhem 
izolepy. Šlo sice z různých míst Pra-
hy, ale pro pátrače StB byla hračka 
takhle snadnou hádanku rozklíčovat. 
Přinejmenším jim bylo jasné, že se 
ČIN tvoří v Praze. Kdyby se komuni-
smus udržel ještě pár měsíců, jsem 
přesvědčený, že by jim nedalo práci 
nás najít. Docházely k nám různými 
cestami odezvy na obsah ČINu. Kupří-
kladu v lednu 1989, když jsme v něm 
vzpomenuli výročí oběti Jana Palacha 
a komentovali zásahy bezpečnosti na 
Václavském náměstí, jsme v této sou-
vislosti zaznamenali několik odsuzu-
jících reakcí s tím, že ČIN ohrožuje 
bezpečnost skautské obce.

Skauting se u nás rozvíjel jen dvacet 
let, ale od roku 1939 byl půl století 
vystaven různým formám politické  

totality. Byl z vašeho osobního po-
hledu proces obnovování svobodné 
skautské organizace po roce 1989 
spíše radostný, nebo bolestný?

Z mého pohledu bolestný. Protože my 
jsme samozřejmě sázeli na úplně jiný 
vývoj. Byli jsme znechuceni a zkla-
máni tím, že se lidé s komunistickou 
minulostí, především ti, kteří historii 
Junáka zatížili svým kolaborantstvím 
s okupačním režimem, vůbec nestyděli 
na tomto poli objevit. A dále tím, že 
je skautská obec jen tak beze všeho 
přijala. Akceptován byl nejen norma-
lizační spisovatel Alexej Pludek, který 
si chtěl činností na obnově skautingu 
napravit těžce pošramocenou pověst. 
Přijímán byl dokonce i Pavel Macháček, 
kterému nebylo hanba se ve skautingu 
opět ukázat. V tříletí 1968–1970 sehrál 
v Junáku roli koordinátora stranické 
skupiny KSČ. Vzhledem k času, který 
po invazi spojeneckých vojsk v srpnu 
1968 rychle chvátal k dalšímu konci 
českého skautingu, mu tehdy nikdo 
veřejně nepřipomněl, natož aby z toho 
vyvozoval nějaké důsledky, že to byl on, 
kdo pronikl v únoru osmačtyřicátého 
roku na ústředí Junáka a vyvedl odtud 
se zbraní v ruce řádně volené členy 
ústředí, včetně náčelníka Plajnera.

Macháček byl v osmačtyřicátém 
jedním z členů akčního výboru 
Junáka?

No samozřejmě. Pro něho byl tehdy 
únor 1948 „velkou říjnovou revolucí“.

Jak se na revolučních událostech 
v únoru 1948 podílel? 

Pavel Macháček byl velmi radikální 
komunista. Také ovšem bývalý aktivní 
skaut. Nepochybně souhlasil, jak do-
kazují jeho činy, s politikou KSČ, která 
se hned po osvobození zaměřila na 
skautskou organizaci. V této režii do-
zrál 25. února 1948. Jeho horečné nad-
šení z probíhajícího komunistického 
převratu jej, opásaného samopalem, 
přihnalo v čele roty Titovy mládeže, 
studující v té době v Čechách, do ústře-
dí Junáka (viz PLAJNER, Rudolf: Jak 
jsem prožíval únorové dny v Junáku 1948. 
Památník národního písemnictví,  
inv. č. 70, č. přír. 36/88. 47 11). Podle 
jeho soudu byli všichni skautští činov-
níci působící ten den na ustředí hodni 
jeho revoluční pozornosti. Vyhnal je 
násilně na ulici. A i tento člověk se 
v roce 1989 znovu na skautské scéně 
objevil – přestože jeho minulost byla 
obecně známá a znali ji i skauti-komu-
nisté. Navzdory tomu povolali Pavla 
Macháčka do skupiny, která hodlala 
obnovovat Junáka na půdě SSM. Po-
volali jej komunisté roku 1968, o kte-
rých jsme si naivně mysleli, že je doba 
normalizace „vyléčila“.

Jakou roli v procesu příprav k ob-
nově skautingu v roce 1989 sehráli 
skauti-komunisté? Vy jste byl spo-
lusignatářem prohlášení, které 
apelovalo na obnovu skautingu 
jednoznačně mimo tehdejší SSM, 
a proti vám stála skupina, která 
prosazovala pravý opak. V té byl 
např. komunistický spisovatel 
Alexej Pludek, pozdější náčelník 
obnoveného Junáka Václav Bři-
cháček aj.

Samozřejmě že to byl velmi vážný střet. 
Vyostřený také proto, že šlo o lidi, kte-
rých (alespoň některých z nich) jsme 
si vážili. Nechápali jsme, jak se mohli V klubovně Foglarovy Dvojky, 80. léta Foto: archiv Jiřího Zachariáše
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obklopit lidmi typu Alexeje Pludka 
a Pavla Macháčka. Proč s nimi vytvo-
řili tzv. iniciativní skupinu, která šla 
s prosíkem za Vasilem Mohoritou, aby 
v rámci SSM umožnil činnost Junáka. 
Jako by si neuvědomovali, že od třetí 
likvidace skautingu v roce 1970 uběhlo 
dvacet let, v průběhu nichž došlo k jis-
tému vývoji v chápání a nazírání na 
občanská práva, do nichž jsme logicky 
zahrnovali i právo na spolkovou svo-
bodu a svobodu vychovávat. My jsme, 
na rozdíl od této tzv. iniciativní sku-
piny, předkládali program Sedmi bodů 
říkající jasně: jsme tady, vracíme se ke 
svým původním výchovným normám, 
o povolení tohoto návratu budeme žá-
dat státní správu a ne komunistický 
svaz mládeže. Vzpomínám si, jak mě 
v listopadu 1989, potom, co jsme Sedm 
bodů vyhlásili, tahle skupina v noci 
telefonicky vyzvala, abychom zrušili 
bod hovořící o tom, že obnovovaná 
skautská organizace nebude v žádné 
formě spolupracovat se SSM. Říkal 
jsem, že jde o bod zásadní, z něhož 
nebudeme ustupovat. O něco později 
jsme se dozvěděli, že oni už měli svou 
variantu obnovy Junáka v rámci SSM 
rozjednanou s jeho tehdejším předse-
dou Vasilem Mohoritou. Takhle probí-
haly první střety se skauty-komunisty. 
Cítili jsme, že za jejich iniciativou je 
snaha o rehabilitaci za ostudné selhání 
při třetí likvidaci Junáka. Náš první 
požadavek tedy byl nepřipustit k ve-
dení Junáka nikoho z bývalé stranické 
skupiny KSČ, která Junáka ovlivňovala 
minimálně od posrpnové doby v roce 
1968. (Skauti-komunisté se tehdy 
podle pokynů strany brzy zformovali 
a začali pronikat do všech ústředních 
a výchovných orgánů – od náčelnictva 
po ústřední radu. Tu na začátku roku 
1970 zcela ovládli.) Když jsme se svým 
požadavkem neuspěli, vznikla druhá 
organizace – Svaz skautů a skautek ČR, 
navazující na prvorepublikový svaz. 
Při vzniku Ústředí československé-
ho skautingu, vrcholové organizace 
Českého Junáka a Slovenského Junáka 
(což byly původní názvy obnovených 
skautských organizací), k němuž do-
šlo na jaře 1990, žádal Svaz skautů 
a skautek ČR v osobách Karla Průchy 
a Ivo Vacíka o přijetí do této ústřední 

organizace. Opakovali svůj požada-
vek na to, že v ústředních orgánech 
skautské organizace nebude žádný 
komunista. Václav Břicháček, který 
se stal náčelníkem Československé-
ho Junáka, tuto žádost představitelů 
Svazu skautů a skautek ČR nepřijal.

Byli mezi čelnými obnoviteli v roce 
1989 ještě nějací skauti-komunis-
té, kteří se neblaze angažovali při 
likvidaci Junáka v roce 1948, resp. 
1970? A co skauti náležející k tzv. 
Kruhu (tj. neorganizovanému spole-
čenství dospělých skautů), ovlivně-
ní jejich vůdcem a učitelem Pavlem 
Křivským na přelomu čtyřicátých 
a padesátých let, kromě jiného 
i jeho názorem, že členství v KSČ 
pro skauty nemusí být problém?

Ze skautů-komunistů operujících po 
válce v Junáku v barvách KSČ se v roce 
1989, při třetí obnově skautingu, obje-
vil málokdo. Snad jen Pavel Macháček. 
Zato komunisté z let 1968–1970, až na 
nejkřiklavější případy, jako byl např. 
Václav Marhoul nebo Zbyněk Hála, 
téměř všichni. Nechyběli samozřejmě 
ani komunisté – odchovanci Kruhu.

Jedním z nich byl i Václav Břichá-
ček? 

Ano, nedávno zemřel. Položil jsem 
si v této souvislosti otázku, co jeho 
smrt ve mě vyvolává. Definoval jsem 
si to sám pro sebe jako zvláštní směs 
obdivu a pohrdání. Obdiv proto, že byl 
skutečně výborný, vynikající peda-
gog a on a třeba Jan Pfeiffer byli mezi 
skauty-komunisty výrazné osobnosti. 
Naši vůdcovskou generaci, vyrostlou 
z ilegálního skautingu a obnovující or-
ganizaci v roce 1968 a potom znovu 
o dvacet let později, však ztratili pro 
svou činnost ve prospěch KSČ a pro 
hanebnou snahu přesvědčit pookupač-
ní skautskou obec, že je možné nalézt 
hrdost v přežívání na kolenou, že je 
možné, dokonce potřebné, žít se ztrá-
tou identity. U nás se jim pozornosti 
v roce 1989 nedostalo, naopak jejich 
předchozí činy jsme silně kritizova-
li. Věděli však, v tom vzpomínaném 
čase, že rozhodující je být u skautské 
mládeže první. První ji oslovit – a Bři-
cháček, zkušený psycholog, věděl, jak 
na to. Dokázal být u mládeže první 
a dokázal jí první říct svoji pravdu – 
bez ohledu na to, že jsme mu za to, jak 
prodával skauting v roce 1970, dýchali 
na záda. Byl u nich prostě první, navíc 
s hlubokým náskokem profesionálních 
znalostí, které u nezkušené mládeže 
dokázaly přikrýt jeho skličující, ne-
důstojnou minulost. 

Městská knihovna v Praze – prezentace sedmibodového prohlášení, 2. 12. 1989
 Foto: archiv Jiřího Zachariáše
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1., 4. Dokumenty akčního výboru Ústředí Junáka z roku 1948 2. Obálka 
časopisu Junáci vpřed, vydávaného po převzetí organizace akčním 
výborem v období od září 1948 do června 1949 3. Jaromír Preininger 
a Marie Žáková – vedoucí osobnosti akčního výboru předávají 
generálnímu tajemníkovi KSČ Rudolfu Slánskému vyznamenání Junácký 
kříž, 1948 5., 6. Dvoustrana z kroniky a fotografie ilegálního slibu  
43. oddílu v srpnu 1988 7. Vůdčí osobnosti exilového skautingu Velen 
Fanderlik a Miloš Miltner, Norsko 1975 8. Obnovující shromáždění 
Junáka, Městská knihovna v Praze, 2. 12. 1989.
Foto: archiv Miroslava Kopta (1, 2, 4), Skautského institutu A. B. Svojsíka 
(3), Petra Maišaidra (5, 6) a Jiřího Zachariáše (7, 8)
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Dostal se tedy jak k dětem do škol, 
tak i k mladým svazákům a pioný-
rům, kteří měli chuť pokračovat 
pod skautským praporem…

Přesně tak. My jsme zde tehdy vyslovili 
požadavek, že když už potřetí obnovu-
jeme skauting, tak nyní, když se uka-
zuje, že tentokrát skautská organizace 
nemusí brát ohledy na politiku jakéko-
liv strany, měl by to být skauting čistý, 
postavený na původních základech. Ale 
v tu chvíli se nadechli ti vůdcové, kteří 
skautovali pod Pionýrem, mnozí z nich 
byli ve funkcích placených pionýrských 
vedoucích, nadto se domnívali, že právě 
ten jejich skauting, co s ním normali-
zaci propluli s Pionýrskou organizací 
SSM, je ten nejčistší. Tihle vůdcové při-
šli do Junáka v největším počtu. Přišli 
i s dětmi. No a na ty se zaměřil Václav 
Břicháček a řekl jim: Vždyť oni to samé, 
co vytýkají vám, vytýkají i mně, ale my 
to budeme dělat tak a tak. A dostal je, 
pochopitelně. Zatímco my jsme se jich 
po uvítání vyčítavě zeptali: Jak jste, pro 
pána krále, mohli nosit rudé šátky? 

Ano, to je srozumitelné. A v čem 
spočívá ten vztah obdivný, v čem byl 
Václav Břicháček podle vás skvělý?

On skutečně pracovat s mladými lidmi 
uměl. Dokázal si mládež získat. Po me-
todické stránce tady nebyl jemu rovný 
odborník. Ale málo platné, z mého po-
hledu byl nebezpečným v nebezpečné 
době. Byl komunistou, členem stra-
nické skupiny KSČ v Junáku v letech 
1969–1970, byl ochoten vypracovat 
a podepsat prohlášení oslavující na-
stupující normalizaci a v těchto pro-
hlášeních vystavit své bývalé sestry 
a bratry, kteří se nepřizpůsobili nor-
malizaci, možné represi režimu, byl 
ochoten stát se informátorem StB…

Jak se k tomuto vývoji a souboji 
skauti-komunisté versus skauti-
-nekomunisté stavěla členská 
základna a generace polistopado-
vých mladých skautských vůdců?

Pozice, které obsadili skauti-komunis-
té, byly téměř neotřesitelné. My jsme 
byli označeni za rozvraceče, funda-

mentalisty a za lidi bažící po funkcích, 
kteří, když se jim jich nedostane, jsou 
odhodláni organizaci rozložit. Takový 
posudek nám byl vystavován různý-
mi způsoby před členskou základnou 
organizace. Zejména s ním sklízeli 
úspěch u generace bývalých svazáků 
a pionýrů, kteří si začali přičiněním 
skautů-komunistů budovat v Junáku 
své pozice. Postupně jsme na další 
skautské aktivity v rámci Junáka 
rezignovali.

Jak je možné, že proti tomuto vý-
voji alespoň část mladých činov-
níků řekněme ve věku od dvaceti 
do třiceti let rázněji nevystoupila 
nebo alespoň neprotestovala? Dalo 
by se přece očekávat, že přinej-
menším někteří z nich budou stát 
o spravedlivé posouzení minulosti.

Většina mladých skautských vůd-
ců, které jsme si tak zvykli nazývat 
a kteří přišli do Junáka po listopadu 
1989 se svými oddíly, za sebou žádnou 
skautskou výchovu neměla. Ilegální 
skauting, který byl pro nás v padesá-
tých letech významnou školou a zá-
roveň byl také vymezen aktivně proti 
komunistickému režimu, oni nemohli 
poznat. Nebyli na světě. Některé od-
díly, v nichž vyrůstali a jejichž pro-
středí na ně výchovně působilo, měly 
možná krátkou skautskou tradici z let 
1968–1970, ta se ovšem rozmělnila do 
vytracena v následném dvacetiletí, 
také proto, že se skauting nedostal 
do tak vážné konfrontace s režimem, 
jako tomu bylo po celá padesátá léta.

Došlo při třetí obnově Junáka k ně-
jakému návratu majetku v rámci 
restitucí? 

Většina zabavených nebo předaných 
skautských objektů, ať šlo o klubov-
ny či tzv. Skautské domy, skautské 
rezervace, základny, neměla pevné 
právní ukotvení. Stály na soukromých 
pozemcích, byly v nájmu, propůjčené 
atd. Velmi často nebylo co vracet. Ale 
dlužno říci, že skautům vycházela 
vstříc městská zastupitelstva a za 
jejich nárokovaný majetek jim nabídla 
objekt jiný anebo přispěla na to, aby 

si mohli vybudovat nový. Vzpomínám 
na velkou akci armády v devadesátém 
roce. Ta skautům zapůjčila (aby jim je 
později věnovala) stany a tábornický 
materiál a umožnila tak mnohým oddí-
lům uspořádat letní tábor. Jeden velký 
problém však před Junákem vyvstal, 
když nárokoval navrácení zámečku 
Štiřín. Šlo o objekt předaný Junáku 
v letech 1946/1947. Původně patřil 
rodu Ringhofferů. Stojí nedaleko Prahy 
u Jílového. Junák v něm pořádal až do 
roku 1949 různá školení a lesní školy. 
Po zrušení Junáka v roce 1950 přešel 
tento objekt pod ministerstvo škol-
ství, odtud v šedesátých letech pod 
správu ministerstva zahraničního 
obchodu, které ho převedlo na mini-
sterstvo zahraničí. To zámeček proti 
původnímu stavu významně zvelebilo 
a mnohonásobně zhodnotilo. Nicméně 
obnovený Junák se pokusil zámeček 
od ministerstva zahraničí získat zpět. 
Předpokládalo se sice, že mu navrácen 
nebude, ale doufalo se alespoň v ně-
jakou náhradu. Ale právníci minis-
terstva zahraničí přišli s rozkladem, 
že po roce 1989 obnovený Junák není 
tou organizací, která dostala po válce 
Ringhofferův majetek.

Rozdílný pohled na minulost a na 
původní ideály skautingu vedly 
po třetím obnovení Junáka k jeho 
rozdělení na několik odnoží. Ved-
le hlavní organizace Junák – svaz 
skautů a skautek vznikly Skaut 
ABS, Svaz skautů a skautek ČR, 
Asociace skautů a skautek Evropy, 
YMCA-skaut. Jak se tyto jednotlivé 
organizace staví k vyrovnávání se 
s komunistickou minulostí v řa-
dách skautingu a k roli skautů-
-komunistů?

U Junáka je to naprosto jednoznačné, 
tam si bývalí mladí svazáci, kteří do 
něho přešli se svým chápáním skautin-
gu, přetransformovaného dvacetiletím 
devastace v jakýsi „pionýroskauting“, 
dali se skauty-komunisty navzájem 
rozhřešení. Takže zde, v tomto ohle-
du, žádný problém nemají. Požadavek 
distance od členství v KSČ byl v Junáku 
několikrát – alespoň v počátcích třetí 
obnovy – vysloven, nikdy však schvá-



Budoucnost českého skautingu je v jeho minulosti

paměť a dějiny 2013/01 23

len. Se Skautem ABS je to přibližně 
stejné jako s Junákem. Ne snad, že by 
se tam s komunisty objímali, ale par-
donují ty jevy, kdy byl některý z vůdců 
ve straně nebo třeba profesionálním 
skupinovým vedoucím Pionýrské or-
ganizace SSM atd. Nositelem zásady 
vyrovnání se s komunistickou minu-
lostí je Svaz skautů a skautek ČR. Ti 
mají podmínku, že členem nesmí být 
nikdo, kdo byl v KSČ.

Můžete Svaz skautů a skautek ČR 
představit podrobněji?

Řekl bych, že ten má nejsilnější opráv-
nění pokládat se za nositele snah smě-
řujících k původnosti skautingu. Jeho 
představitelé je vyslovili a zanesli do 
stanov organizace už v první fázi obno-
vy skautingu v letech 1989–1990. V čele 
Svazu skautů a skautek ČR stáli Karel 
Průcha, který je žel už po smrti, stejně 
jako druhý jeho zakladatel Vladimír 
Princ. Ti hned v počátcích řekli také 
jasně a zřetelně: obnovujeme skauting 
bez tzv. skautů-komunistů, kteří se už 
podvakrát v jeho historii ukázali být 
jeho hrobaři a zrádci. Mimochodem 
Karel Průcha byl v padesátých letech 
dlouho vězněn po odsouzení v tzv. pro-
cesu s junáckým ústředím. Svaz skautů 
a skautek ČR se tedy zřetelně vymezil 

už v devadesátém roce. Avšak po krát-
ké době se K. Průcha a V. Princ rozhodli 
obnovený Svaz skautů a skautek ČR 
uspat a nenabírat nové členy. Nabídli 
vedení Junáka a Československého Ju-
náka (vrcholný orgán republikových 
skautských organizací, působící až do 
rozpadu republiky), že neoživí činnost 
svazu a že se s Junákem znovu sloučí, 
pokud ten z něho vyeliminuje skau-
ty-komunisty. K tomu však nedošlo. 
Činnost Svazu skautů a skautek ČR 
se tedy počala rozvíjet přibližně od 
druhé poloviny devadesátého roku. 
Jsem-li dobře informován, má dnes 
asi 1100 až 1200 členů. 

Aktivity, na nichž se už čtvrt stole-
tí podílíte, určitě přispěly k tomu, 
že hlavní skautská organizace 
Junák přijala na sněmu v Kolíně 
v dubnu 2011 usnesení, v němž je 
výslovně uvedeno, že nelze prav-
divě zastávat a přijímat hodnoty 
skautingu a principy, na nichž je 
založeno skautské hnutí, a zároveň 
se hlásit k politickým stranám vy-
cházejícím z komunistické, nacistic-
ké či fašistické ideologie. S jakými 
pocity jste četl toto v pohledu na 
komunistickou minulost zlomové 
usnesení nejpočetnější skautské 
organizace? 

Podobné usnesení mělo přijít o dvacet 
let dříve. 

Jste autorem beznadějně vypro-
dané knihy o Jaroslavu Foglaro-
vi, kterého jste osobně poznal už 
jako mladý skaut. Můžete něco říci 
na téma Jaroslav Foglar – skaut, 
pedagog, spisovatel?

Všechny tyto tři jeho role se prolínají. 
Dá se říci, že do nich, z pozic skau-
tingu, dokázal vložit maximum. Ke 
skautingu se hlásil, když ne v určitých 
časech verbálně, tak jistě způsobem 
života, osobním příkladem a uplatňo-
vanou metodikou. Jak mohl, rozsvěcel 
skautingu vždy zelenou. Říkával, že 
skauting byl pro něho životním ob-
jevem, dotkla se jej – říkal poeticky 
– jeho motýlí křídla a byl ztracen. 
Pedagog… jeho pedagogika byla pře-
devším pedagogikou psaného slova. 
Nebyl dobrým řečníkem, na dlouhé 
projevy ho neužilo. Cvičíval si slav-
nostní proslovy třeba k táborovým 
ohňům, u nichž se skládaly skautské 
sliby, ale i vyprávění různých příbě-
hů. Mluvené slovo byl pro něho přesto 
problém. Zato psané slovo, v tom byl 
nedostižný. Řešil jím ve svém oddíle, 
ale i v osobní životě téměř všechno – 
od pochval k výtkám, kritiky i oce-

Jaroslav Foglar a Jiří Zachariáš na výstavě k výročí Foglarova oddílu Dvojka, 1988. Obálka Zachariášovy knihy. Foto: Pavel Štajer, archiv autora
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nění. Jeho dopisy, co svým svěřen-
cům z oddílu rozesílal, leží v kopiích 
v Památníku národního písemnictví, 
jinak věřím tomu, že jejich originály 
opatrují adresáti až s dojemnou peč-
livostí dodnes. Neměl rád nevděčné 
a nepěkné odchody některých chlapců 
z oddílu. Neuměl to příliš, skoro vůbec, 
s chlapci v období dospívání. Moje fir-
ma, říkával trochu v legraci, ale byla to 
pravda, je zřízená na věk do patnácti 
šestnácti let. Uměl vytvořit a udržet 
úžasné, neopakovatelné prostředí 
oddílu. Když nám sděloval legendy 
k dlouhodobým hrám, to jsem skuteč-
ně napětím ani nedýchal. Prožitky po 
jeho boku byly výjimečné, mimořádné 
obohacující. Bylo to krásné klukovské 
dobrodružství. 

Jak to bylo s Jaroslavem Foglarem 
jako skautským vůdcem v padesá-
tých letech po všech pohromách, 
které skauting potkaly?

Skautingu se nikdy nezpronevěřil, 
a to ani v dobách, kdy se k němu 
vysocí reprezentanti poválečného 
Junáka nezachovali zrovna bratrsky. 
Věrnost verbální však byla limito-
vána okolnostmi, jak jsem už říkal. 
Chtěl u svého oddílu co nejdéle zů-
stat, chtěl v něm na chlapce působit, 
vést je. Bylo mu jasné, že v režimu 
označujícím skauting za agenturu 
imperialismu a válečných štváčů, za 
líheň špionů a diverzantů, si nemůže 
dovolit v oddíle nějaké vnější znaky 
skautingu. Musel je potlačit. Vzpo-
mínám si, jak mi tiše a obezřetně 
domlouval, když jsem jednou přišel 
v kraťasech se skautským páskem. 
Pro něho to byly věci, pro které 
nemělo smysl riskovat. Na druhou 
stranu nechával vybraným, spoleh-
livým chlapcům přečíst své strojo-
pisné vyprávění o historii druhého 
skautského oddílu. Jmenuje se Kniha 
o Dvojce a je zaplněna nejen historií 
oddílu a skautingu, ale je proložena 
hlubokou náklonností ke skautské 
myšlence.

Jaký byl vztah Jaroslava Foglara 
ke křesťanství, byl on sám nábo-
žensky ukotven?

Jeho maminka, s níž po celý její život 
žil, určitě věřící byla. On sám byl po-
křtěn, nikomu ve víře nebránil. Ra-
domír Kadlec, člen Dvojky z poloviny 
třicátých let, děkuje v jednom ze svých 
dopisů Foglarovi za to, že mu umožnil 
a zprostředkoval první významné ho-
vory o náboženství a víře. Později se 
stal knězem, až do konce svého života 
sloužil v dominikánské misii na Gre-
nadě. Účastníci letních táborů Dvojky 
z padesátých let vzpomínají na Fogla-
rovy letmé, jakoby mimoděk pronesené 
informace: Je neděle, mše v Pribilině je 
od jedenácti hodin. Víc neřekl.

Váš pohled na skauting a jeho vy-
hlídky v současnosti je poměrně 
skeptický, vidíte nějakou cestu, 
jak by mohl svoji pozici ve výchově 
dětí a mládeže zlepšit? 

Budoucnost skautingu je podle mého 
mínění v jeho minulosti. Nikoliv však 
v návratu ke krátkým kalhotám do 
poloviny kolenní čéšky, jak to vídáme 
na dobových fotografiích, či k vytru-
bování do pochodu nebo k vymetání 
kdejaké parády, ale v návratu k odpo-
vědnosti za výchovu dětí a mládeže 

v duchu skautských ideálů – jak jsme 
jako skautští vůdcové kdysi slíbili. 
V návratu k jednoduchosti skautingu, 
k uvědomění si toho, že ve skautingu 
padá na váhu více duch než forma, 
jak nám připomínal náčelník Svojsík, 
a že vedle dobře vystavěné a stoletím 
prověřené skautské metodiky je stále 
nejdůležitější metodou osobní příklad 
vůdce. 

Může být přes všechny počítačové 
hry, sociální sítě a další nepřeber-
né podněty poetika skautingu pro 
dnešní děti ještě stále přitažlivá?

Já jsem přes všechna svoje kritická 
slova pevně přesvědčen o tom, že 
skauting přitažlivý je. Ukazuje to 
ostatně příklad těch oddílů, v je-
jichž čele stojí vůdcové a vůdkyně 
pro něj zapálení. Aby byl přitažlivý, 
musí tedy být v dobrých rukou. Nepo-
chybně může děti obohatit více než 
počítače a televize, byť je možná pro 
ně těžší se od těchto lákadel odtrh-
nout. Největší předností skautingu 
je silné a pestré přátelské prostředí 
družiny a oddílu. To nedokáže žádný 
počítač nahradit. 

Ráno na táboře Foto: archiv Jiřího Zachariáše


