
Krojování (nejen pro maminky:)  
 

Tento list má sloužit hlavně při našívání věcí na skautský kroj, může být ale i dobrým vodítkem, 

jak má obecně správný skautský kroj vypadat (a také, co která nášivka značí). Těchto oficiálních 

pravidel (a okótovaných vzdáleností) je třeba se držet velmi striktně. Skautský kroj je prostě 

reprezentativní uniforma nás, skautů, a je třeba k tomu podle toho přistupovat. 
Nejprve si řekněme, co jsou základní (nezbytné) součásti kroje: 

Vlčata - krojová košile, žlutý šátek, žlutá šňůrka (zakončená píšťalkou), turbánek, tmavé kalhoty 

Skauti - krojová košile, hnědý šátek, zelená šňůrka (s píšťalkou), turbánek, tmavé kalhoty 

Roveři - krojová košile, hnědý šátek, červená šňůrka (s píšťalkou), turbánek, tmavé kalhoty 

Činovníci - krojová košile, hnědý šátek, bílá šňůrka (s píšťalkou), turbánek, tmavé kalhoty 

Dále se podívejte na obrázky (kde je vždy mnohem více nášivek, než ty, které jsou nezbytné).  

Z pohledu oblečeného: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    pravý rukáv                         levý rukáv 

 

 

Levý rukáv tedy obsahuje domovenku („ZBIROH“) našitou na švu rukávu (A), číslo oddílu (B), 

znak družiny (D) - u nás tedy Havran nebo Sokol, a může obsahovat znak oddílu (C), případně ještě 

činovnický štítek (E). Pokud znak oddílu nemáme, pod číslem oddílu je znak družiny (obr. košile). 

Pravý rukáv nese nášivku mezinárodní organizace WOSM (1) a získané odborky (4), případně 

znaky vzdělávacích akcí (2) a Tři orlí pera (3). 

 

Levá kapsa nese na patce služební léta - lipové lístky, na „žebro“ nic nenašívejte! Přímo nad 

středem levé kapsy se nosí slibový odznak (vlčácký, nebo skautská lilie).  

Pravá kapsa slouží k našití stupňů zdatnosti (=„splněných 

stezek“), tedy erbů s tlapkou vlka pro vlčata a krystalů pro 

skauty. Našívají se na „žebro“ kapsy, do jejího středu. Těsně 

nad pravou kapsou je mezinárodní domovenka - označení 

Czech republic. Nad touto nášivkou 

se mohou umisťovat příležitostné 

nášivky akcí a na patce mohou 

být příležitostné odznaky 

(obojí do konce roku, kdy se 

akce konala). 

 

 

            - výše je zobrazen             

kroj skautů, zde kroj vlčat:       pravý rukáv s detaily odborek 

                                                        (levý rukáv je stejný)                                            

                                                                   kroj vlčat 



Slibové odznaky              Činovnické odznaky  

(nosí se přišité těsně nad středem patky levé kapsy):       (nosí se na středu levé kapsy): 

                                                                 
             vlčata                               skauti                                    čekatelé                    vůdci/vůdkyně 

 

 

Stupně zdatnosti ukazují pokročilost ve skautské stezce. Nášivky se nosí na středu „žebru“ pravé 

kapsy. U vlčat se nášivky udělují za splněný stupeň, u skautů již při plnění daného stupně. 

 

     vlčata mají stupně značené jako stopy,                                            u skautů jsou jednotlivé stupně  

  které mají různé barvy:        značené barevnými „krystaly“: 

   

                    1. stupeň – modrá          1.st. – zelená (dole) 

      2. stupeň – zelená          2.st – modrá (vlevo) 

      3. stupeň – červená         3.st. – oranžová (vpravo) 

              4.st. – červený (nahoře) 

                        splněný 4. stupeň – krystal  

               uprostřed 

  

 

Služební léta odpovídají počtu let ve skautské organizaci (odznaky se umisťují na patce levé kapsy a 

kombinují se tak, aby byl vyznačen odpovídající počet let, od nejvyšších hodnot po nejnižší): 

             

1 rok - bronzový 

5 let - stříbrný 

10 let - zlatý 

 

Činovnické štíty (nosí se na levém rukávu) se liší počtem pruhů tvaru písmene „V“ i barevným 

podkladem.   

            
  podrádce         rádce         oddílový        oddílový             zástupce              vůdce              vůdce 

                                            podrádce        rádce             vůdce oddílu          oddílu            střediska 

 

Pamatujte, že čistý a upravený kroj vlčete i skauta jsou jeho vizitkou, ale také celou vizitkou jeho 

oddílu či družiny. Koneckonců obojí (a mnoho dalšího) se dá z kroje lehce vyčíst. Proto je také 

dobré znát, co které nášivky, či odznaky znamenají, abychom při setkání s nějakým bratrem či 

sestrou věděli, s kým máme tu čest. 

Hodně zdaru s poznáváním i našíváním přeje      

          Dušan Kunc - Duch  

 

P.S. Mé díky patří středisku Járy Kaštila (Prostějov), jenž mi poskytlo obrazové materiály k upravení. 


