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Úvod 

V této práci bych se rád zaměřil na otázku, která nebývá ve skautském prostředí 

řešena příliš často. Jedná se o to, do jaké míry byla skautská organizace při svém vzniku 

ovlivněna woodcrafterskou myšlenkou, se kterou přišel Ernest Thompson Seton v roce 

1902. Je totiž zajímavé, že mnohé prvky skautingu jsou často velmi podobné těm 

woodcrafterským, aniž by to Robert Baden-Powell někdy oficiálně přiznal. Přitom je 

prokazatelné, že v době, kdy Baden-Powell formuloval svoji skautskou myšlenku, mu již 

byly principy woodcraftu známy a měl k dispozici také základní knihy tohoto hnutí.  

Mým cílem tedy je pokusit se na základě srovnání specifických oblastí skautingu a 

woodcraftu ukázat, do jaké míry vděčí naše organizace za svoji podobu právě woodcraftu. 
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1. Ernest Thompson Seton - Black Wolf 

 Ernest Evan Thompson Seton je bezesporu ústřední postavou mé práce. V této 

kapitole si kladu za cíl ani ne tak sepsat jeho vyčerpávající životopis, jako spíše zdůraznit 

okamžiky a události v jeho životě, které měly zásadní vliv na formování jeho povahy, 

myšlenek a názorů, a které později vedly k položení základů woodcrafterského hnutí, 

skautingu a dalších organizací. 

1.1. Dětství a mládí 

 Ernest Thompson Seton (dále také jen „Seton“)
1
 se narodil 14. srpna 1860 v 

anglickém městečku South Shieldes v durhamském hrabství jako osmý z deseti synů. 

Seton prožil těžké dětství. Jeho otec - Joseph Thompson Seton, byl úspěšný obchodníkem. 

Ve výchově svých synů byl však velmi tvrdý a neměl pochopení pro Setonovy záliby. 

Seton s ním jen velmi těžko vycházel. 

Další okolnost, která měla na mladého Setona značný vliv, bylo prostředí školy 

prosycené silným vlivem presbyteriánské církve. Seton zde měl problémy s kázní. Velmi 

sugestivně to vylíčil v předmluvě knihy Duch lesů: 

„Obsahem mé první náboženské výchovy bylo, že vše lidské je zlé a zrozeno 

z ďábla. Oblíbený výklad byl: Srdce jest plno klamu o všech věcech a beznadějně svévolné 

a naprostá zkaženost lidské přirozenosti byla logickým a přiznaným závěrem.“ (Seton, 

1992) 

Aby alespoň na chvíli unikl z nenáviděného prostředí, často utíkal z domova, jak to 

líčí velmi barvitě ve svém románu Dva divoši. Takto zde také stručně popisuje své vztahy 

s otcem: 

„…Byl to přímý člověk ušlechtilého založení, ale byl nedbalý - v obchodě se mu nic 

nedařilo, k okolí se choval netečně, na rodinu byl přísný. Nikdy neprojevil zájem o synovu 

                                                 

1
 Narodil se jako Ernest Evan Thompson. Tvar jména Ernest Evan Thompson Seton resp. zkráceně Ernest 

Thompson Seton přijal až v roce 1883 a začal používat po roce 1897. Okolnosti vývoje svého jména Seton 

uvádí ve svém životopise Cesta životem a přírodou (Seton, 1997, s. 346 -349). 
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zálibu v lese a přírodě; a když se mu zazdálo, že by to mohlo mít špatný vliv na chlapcovo 

učení, zakázal mu to úplně.“ (Seton, 1992) 

Seton už odmalička tíhnul k přírodě, přirozenému životu a indiánům. Navíc měl 

také už od mládí umělecké sklony. 

V roce 1866 se otci přestaly dařit obchody a celá rodina se přestěhovala do Kanady 

do státu Ontario. Díky svému uměleckému nadání se Seton v roce 1879 vrací zpět do 

Anglie, kde studuje malířství na Královské akademii v Londýně. I zde však tíhnul spíše 

k přírodovědným knihám. V roce 1881 se ze zdravotních důvodů vrací zpět do Kanady, 

kde se na pláních Manitobi v klidu věnuje svým přírodovědeckým pozorováním (Blue 

Sky!, ©2008). V těchto letech se zřejmě zrodily v Setonově mysli první myšlenky na 

založení hnutí woodcraftu, myšlenky na vyhloubení studny, ze které by mohli i jiní pít 

(Seton, 1990, úvod).  

Se svými přírodovědeckými studiemi Seton ve vědeckých kruzích neuspěl. 

Přílišného úspěchu nedosáhl ani v roce 1891 v Paříži jako malíř. 

Pod dojmem těchto neúspěchů odešel Seton v roce 1893 na americký západ, kde se 

dal najmout jako lovec vlků. Zde se v něm opět probudila láska k divokým tvorům, přírodě 

a k malování. Díky své povídce o králi vlků – Lobovi se Seton stává rychle známým v 

USA i v zahraničí. Tento úspěch povzbudil Setona k dalšímu psaní a stal se tak 

zakladatelem žánru povídek o zvířatech. 

Při tomto myšlenkovém formování, na jehož konci je založení hnutí Woodcraftu, 

byly podle Martina Kupky – Logana významné tyto podmínky a tato názorová východiska: 

 Seton byl v rozkvětu životních sil. 

 Dostavilo se uznání spisovatele a přírodovědce, začal narůstat počet vydaných 

knih. 

 Seton je hlasatelem činorodého života, zaměřeného na mládež, dobrodružství a 

divočinu. 

 Amerika se na přelomu století obrací v literatuře ke svému pionýrskému období ve 

snaze povznést národního ducha. 
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 Seton, podobně jako další reformátoři Progresivní éry, touží přispět k renesanci 

tradičních amerických hodnot, jakými jsou čest, fyzická zdatnost, odvaha, 

nezávislost. 

 Seton věří (pole G. Stanley Halla), že dítě prochází paralelou lidského vývoje 

vrcholící v civilizované dospělosti, že kriminalita mládeže je vyústěním pokřivené 

přirozenosti osobnosti vychovávané ve městě. 

 V kontrastu způsobu, jak zacházel otec s ním a jak zacházeli indiáni s vlastními 

dětmi, Seton straní indiánům. 

 Seton věří, že děti pocházejí od Boha čisté a pokřiví se nesprávnou výchovou. Věří 

v přirozené instinkty a pudy (strach, láska, zvědavost, hrdost, ambice, touha po 

slávě, touha vlastnit, konstruktivnost). 

 Seton je přesvědčen, že cílem výchovy není učenost, ale lidskost, že se dítě nemá 

vychovávat na vědce, občana, vojáka, ale má si hrát. 

 Seton pozoroval se znepokojením úpadek tradičních morálních hodnot pod vlivem 

urbanizace, postupu průmyslových technologií a ústupu rodinných farem. Žehral 

nad ústupem zručnosti, dovednosti a praktických znalostí - plodů dřívější 

jednodušší éry. 

 Seton se distancoval od vzniku kolektivních sportů, věděl, že to poslouží rozdělení 

národa na většinu diváků a malou skupinu placených gladiátorů. 

 Seton tušil, že Amerika rychle ztrácí své ctnosti, díky kterým byla tak "veliká" při 

svém vzniku. Chtěl tedy Američany, zejména mládež, vrátit do přírody a učit je 

jednoduché woodcrafterské praktiky. Vlivem přírody a účelného zaměstnání rukou 

i mozku v nich zamýšlel znovu vypěstovat vlastnosti lidí hraničářské éry. 

 Rozhodnutí postavit Indiána za vzor hnutí pramenilo z jeho čilých styků s Indiány 

a z poznání jejich kultury, filosofie a náboženství (v roce 1882 setkání s Časkou, v 

roce 1897 velká cesta k Vraním Indiánům, v roce 1901 návštěva Čejenů, Dakotů a 

Černonožců v rezervaci Pine Ridge, návštěva Sequoya league, setkání a navázání 

dlouholetého přátelství s Ohiyesou). 

 Seton vedl časté rozhovory se socialisty a do jisté míry s nimi "koketoval", 

vyzdvihoval vždy systém kmenového vlastnictví Indiánů a považoval peníze a 

soukromé vlastnictví půdy za kořen všeho zla. 

 Seton nikdy nestranil jedné politické straně či církvi. (Kupka, 1994) 
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V dalších letech již Seton přímo směřuje k založení hnutí, které by odráželo jeho 

myšlenky a postoje. 

1.2. Počátky woodcrafterského hnutí 

V roce 1900 Seton zakupuje starou farmu v Cos Cob (stát Connecticut), kde se 

usadí. Jeho pozemek se však brzy stal terčem vandalských útoků od mládeže z okolí, která 

v něm viděla vetřelce. Seton se neobrátil na policii, ale zašel do školy, kam mladící chodili 

a pozval všechny starší 12 let na víkend do své „indiánské vesnice“, kde pro ně měl 

připravenu romantiku „indiánského života“. Počet účastníků předčil jeho očekávání. 

Chlapci byli Setonovým programem nadšeni a později vytvořili pod Setonovým vedením 

první „experimentální“ woodcrafterský kmen
 
(Břečka, 1999). 

V květnu roku 1902 Seton zveřejnil v časopise Ladies Home Journal seriál návodů 

na podporu vzniku svého hnutí woodcraft
2
. V červenci tohoto roku vznikl první 

woodcrafterský kmen v Summitu (stát New Jersey) a v Cos Cob založil Seton první 

woodcrafterský tábor pro chlapce. Tento rok je také označován jako rok vzniku 

woodcraftu
 
 (Břečka, 1999, s. 113). 

V roce 1903 začal v již zmíněném časopise vydávat na pokračování Dva divochy, 

kteří pak vyšli jako kniha. Formou románu se Setonovi podařilo dát mládeži přesný návod 

jak uvést woodcraft v život mnohem lépe, než by se mu to bylo povedlo s nějakou 

metodickou příručkou. Na základě této knihy vzniklo v následujících letech postupně 60 

kmenů woodcrafterských Indiánů (Kupka, 1994).  

V roce 1906 navštívil Seton Anglii, kde se seznámil s Robertem Baden-Powell a 

s jeho myšlenkami na založení skautského hnutí. Tento okamžik setkání byl zřejmě velice 

zásadní pro oba hlavní aktéry. Zatímco Robertu B-P následná spolupráce se Setonem 

pomohla v podstatě vytvořit skauting, jak jej známe, tak pro Setonovy woodcraftery 

znamenalo setkání začátek problémů a těžkostí. Tomuto okamžiku, následným událostem a 

důsledkům spolupráce těchto dvou velkých mužů pro obě hnutí bude věnována hlavní 

                                                 

2
 Jedná se v podstatě o 1. vydání knihy Svitek březové kůry, která následně vycházela téměř každý rok v 

novém vydání. 
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pozornost v dalších částech této práce. Ve zbytku této kapitoly o Setonovi a vzniku hnutí 

se už pokusím být maximálně objektivní a stručný.  

Baden-Powell postupně zavádí myšlenku skautingu obohacenou o Setonovy 

woodcrafterské prvky v Anglii a Seton byl zase u zrodu prvních skautských organizací 

v USA. Od roku 1908 vzrůstá v USA zájem o Baden-Powellovy Boy Scouts. Od února 

roku 1910 byly Boy Scouts v USA už řádně organizovaní. V červnu 1910 se skautské 

organizace a další organizace pracující s mládeží, včetně setonových woodcrafterů, 

rozhodly založit národní organizaci Boy Scout of America – BSA. Seton byl zvolen 

náčelníkem BSA (Chief Scout) a v témže roce věnoval americkým skautům i 

woodcrafterům 10. vydání své knihy Birch Bark Roll (Svitek březové kůry) pod názvem 

BSA: A Handbook of Woodcraft, Scouting, and Life-craft. woodcrafterské hnutí však i 

nadále rostlo pod Setonovým vedením, takže bylo v USA v roce 1910 asi 100 000 

woodcraferských indiánů. 

Zanedlouho po vzniku BSA se však začal Seton dostávat do konfliktů s vedením 

organizace kvůli svému neústupnému trvání na „indiánském modelu“ v činnosti BSA. Přes 

Setonův odpor byly přijaty nové stanovy BSA, které vycházeli z „B-P modelu“ skautingu. 

Seton tak postupně začíná ztrácet v BSA vliv.  

Roku 1915 opouští Seton svoji funkci Chief Scout a odchází z BSA, aby se nadále 

věnoval už jen svému woodcraftu. Zakládá vlastní organizaci – Woodcraft League of 

America (WLA), pod kterou sjednotil woodcrafterské kmeny v USA. Tato organizace se 

v dalších letech šíří do Evropy. 

V roce 1930 se stěhuje z New Yorku na pozemky u Santa Fé, kde v letech 1931 – 

1934 buduje centrum woodcraftu – Seton College of Indians Wisdom, kde probíhají kurzy 

a letní tábory do roku 1942. Seton se až do konce svého života aktivně věnoval svému 

woodcraftu a pořádal na toto téma přednášky po celém světě. Dne 23. října 1946 Seton 

umírá. Se smrtí zakladatele se hnutí začíná postupně tříštit.  

V současné době je velmi těžké odhadnout celosvětový počet členů organizací 

hlásících se k myšlence woodcraftu, jelikož hnutí není na mezinárodní úrovni nijak 

organizováno. Pro ilustraci uvedu, že Česká woodcrafterská organizace – Liga Lesní 
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moudrosti v roce 2015 sdružovala 1302 členů (Woodcraft.cz, ©2017) a členská základna 

má mírně vzestupnou tendenci. 
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2. Něco málo o Woodcraftu 

„Ve všem díle a studiu woodcraftu nenaleznete radosti a štěstí, jestliže si toho 

nezasloužíte svým životem a svou vírou; každý se musí svým životem přičinit o to, co má.“ 

E. T. Seton 

2.1. Vymezení Woodcraftu 

Na začátku si je potřeba uvědomit rozdíl mezi pojmy woodcraft a například Ligou 

lesní moudrosti (LLM). Woodcraft je hnutí, které založil, a jehož základní myšlenky 

formuloval Seton v roce 1902. Zato LLM už je jedna z mnoha organizací po celém světě, 

které vycházejí z myšlenkových základů woodcraftu
3
. Podobný model nalezneme třeba ve 

vztahu mezi skautingem, který založil B-P v Anglii, a Junákem – organizací vzniklou v 

naší zemi, hlásící se k myšlenkám skautingu. 

2.2. Symboly 

Znakem woodcraftu je starý indiánský totem, složený ze dvou rohů připojených ke 

štítu, který se nazývá „WOODCRAFT“ 

 

Obr. 1: Symboly Woodcraftu 

Rohy znamenají „útok“ a kulatý štít „obranu“. Je tím symbolicky vyjádřena 

myšlenka „zdatný a připravený“ a to nejen na život ve volné přírodě. V barevném 

provedení je štít bílý, rohy mají modrou barvou (Spálený, ©2017). 

                                                 

3
 Přehled některých z nich naleznete na <http://cs.wikipedia.org/wiki/Woodcraft> [cit. 2009-10-10].  a dá se 

říci, že Česká organizace Liga Lesní moudrosi je z jich jedna z nejaktivnějších a nejznámějších. 
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2.3. Filosofie a cíle woodcraftu 

„Woodcraft is Lifecraft.“  

E. T. Seton 

Seton užívá jako podobenství woodcraftu studnu, symbol poznání: „Protože jsem 

poznal trýzeň žízně, chtěl bych vyhloubit studnu, z které by mohli pít i jiní.“ (Seton, 1990, 

úvod) A na jiném místě na otázku - co je to woodcraft? Odpovídá: „Je to program výchovy 

člověka s modrou oblohou v pozadí.“ (Seton, 1991, s. 149) 

Cílem woodcraftu je poskytnout výchovný a myšlenkový směr, vedoucí člověka k 

usilování o vysokou lidskou úroveň a k harmonickému rozvoji těla a ducha vycházejícím 

ze sepětí s přírodou. 

Cílem woodcraftu je vychovat člověka, který: 

1. dbá o své zdraví a tělesnou zdatnost a žije v harmonii s přírodou (cesta těla) 

2. se snaží rozvíjet po všech stránkách (cesta mysli) 

3. dodržuje pevné morální zásady a hledá pravé Poznání (cesta ducha) 

4. je prospěšný svému okolí (cesta služby)
4
 

2.4. Metody a nástroje woodcrafterské výchovy 

Základními nástroji k dosažení cílů woodcrafterské výchovy jsou tyto metody se 

svými prostředky: 

1. Devět hlavních zásad woodcraftu 

2. Woodcrafterský zákon 

3. Woodcrafterská společenství – organizace 

                                                 

4
 srov. čtyřnásobný zákon lesní moudrosti 
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Výchovu vnímáme jako soustavnou pomoc na cestě k duchovní či tělesné 

vyspělosti člověka. Jde o celoživotní proces, který umožňuje postupný rozvoj znalostí, 

dovedností a schopností člověka jako jedince i člena společnosti (Porsch, 2005). 

2.4.1. Devíti hlavními zásadami woodcrafterské výchovy jsou: 

 

1. HNUTÍ LESNÍ MOUDROSTI: Má sloužit k ozdravění a osvěžení člověka. 

Jinými slovy – k rekreaci.  

2. TÁBOROVÝ ŽIVOT: Táboření je prostý život omezený na skutečné potřeby a 

zároveň vyvrcholení pobytu v přírodě. Seton k tomuto bodu píše: „Rozumně 

prováděné táboření se musí osvědčit jako příjemné osvěžení i jako spása těla i duše 

lidí vyčerpaných, nebo zlomených shonem přepracovaného světa“ (Seton, 1991, 

s. 144). Táboření, pobyt v přírodě a soužití s přírodou je základním výchovným 

prostředkem woodcraftu, ze kterého vychází veškerá další činnost. 

3. SAMOSPRÁVA ZA VEDENÍ DOSPĚLÝCH: Každý člen má právo podílet se 

na společných věcech rodu nebo kmene. Každý kmen je vlastní autonomní 

jednotka, která je odpovědná jen sama sobě. Seton k tomu říká: „Řízení z vnějšku 

není zdaleka tak účinné jako řízení zevnitř.“ (Seton, 1994, s. 144) 

4. KOUZLO TÁBOROVÉHO OHNĚ: Táborový kruh s ohněm je pro woodcraft 

prostředkem spojujícím všechny přítomné svazkem přátelství. Seton k tomu píše:  

„Když se lidoop poprvé postavil na zadní nohy a kráčel vzpřímeně – stal se z něho 

člověk. Velká událost byla symbolizována a vyznačena zapálením prvního 

táborového ohně. Po statisíce let vidělo lidské plémě v tomto požehnaném ohni 

symbol i prostředek zajišťující světlo, teplo, bezpečí, přátelské shromáždění, sněm. 

Radiátor ústředního topení ani plynový vařič nevyzařuje kouzlo – ty nechávají naše 

srdce lhostejné. Jen prastarý posvátný oheň živený dřevem má tu moc a dojímá nás, 

rozeznívá v nás struny vzpomínek na dávnou prostou minulost. Když lidé sedí 

pospolu u táborového ohně, zdá se, jako kdyby ze sebe shodili moderní slupku a 

nejistotu a navrátili se k základnímu lidství – aby se setkali jako člověk s člověkem 

– aby ukázali svoji obnaženou duši.  
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S lidmi, s nimiž jste spolu tábořili a zasedli v kruhu ohně, vás spojuje trvalý svazek 

kamarádství a přátelství bez ohledu na to, jak jsou si vaše světy vzdálené. Táborový 

oheň je tedy skutečným ústředním bodem každého prostého bratrství. Měli bychom 

umět využít jeho magickou moc.“ (Seton, 1994, s. 144) 

5. VÝCHOVNÉ PROSTŘEDKY V DUCHU LESNÍ MOUDROSTI: Seton 

specifikuje svoje představy, jak by měl vypadat člověk, který prošel 

woodcrafterskou výchovou: „Uvědomili jsme si, že hlavním cílem výchovy chlapců 

není učenost, ale mužnost, a proto jsme hledali ty prostředky, které rozvíjejí 

nejlepší povahu, nejvíce přispívají k tělesné zdatnosti, a které lze provádět 

v přírodě – které zkrátka vychovávají mužné vlastnosti.“
 
 (Seton, 1994, s. 145) 

6. POCTY PODLE STANOVENÝCH MĚŘÍTEK: Cílem různých zkoušek ve 

woodcraftu není porazit ostatní, ale každý se snaží sám sebe zdokonalit. 

7. OSOBNÍ VYZNAMENÁNÍ ZA OSOBNÍ VÝKONY: U tohoto bodu se 

předpokládá a je nepostradatelná motivace. Udílení orlích per za splněné výkony 

však není odměnou, ale pouze jejich uznáním. Podstatou získávání různých poct 

není hromadění odznaků, ale získávání a rozšiřování znalostí a schopností člověka. 

Smysl tohoto bodu Seton krásně vysvětluje ve své povídce Stoupání na vrchol 

(Seton, 1992). 

 

8. IDEÁLNÍ HRDINA: Seton věděl, že nejlépe se vychovává pomocí příkladu, proto 

si potřeboval zvolit někoho, nějaký ideál, který by ztělesňoval všechny jeho 

představy o ideálním člověku a zároveň byl dostatečně atraktivní pro dospívající 

hochy. Pro americké prostředí zvolil za ideál indiána. „Ideální Indián představuje 

nejvyšší typ primitivního života. Byl mistrem lesní moudrosti, vznešený, čistý, 

mužný, statečný, dovedl se ovládat, byl zbožný, pravdomluvný a vždy malebný.“ 

(Seton, 1991, s. 147) 

9. MALEBNOST VE VŠEM: To je velmi důležitá zásada. Malebnost působí na 

podvědomé složky osobnosti a rozvíjí citové vnímání světa. Proto woodcraft 

využívá různé tituly, krásné obřady, kmenové zvyky, tance a písně. Seton píše: 

„Malebnost má účinek magický a nadto jemný a neodolatelný, protože působí na 
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podvědomé složky osobnosti a rozvíjí citové vnímání světa. Využíváme všemožně 

kouzla titulů a pestrých krojů, krásných obřadů, rčení, tanců a písní i těch 

nejjednodušších věcí v každodenním životě.“ (Seton, 1991, s. 146) 

2.4.2. Woodcrafterský zákon 

Známý je citát Immanuela Kanta: „Dvě věci mě plní úžasem – hvězdné nebe nade 

mnou a mravní zákon ve mně“ (Kant, 1996). Filosof zde vystihuje hlavní body, na kterých 

spočívá náplň zákona lesní moudrost, a sice že mravní podstata lesní moudrosti je 

vyjádřena vztahem k přírodě, lidstvu a sobě samému. 

Woodcrafterský zákon (zákon čtyřnásobného ohně, čtyřnásobný zákon) je dalším z 

nástrojů woodcrafterské výchovné metody. Vyjadřuje myšlenku celoživotního duchovního 

vývoje. Woodcrafterský zákon vyjadřujeme snahu o samostatnou, harmonickou lidskou 

bytost (Porsch, 2005). Předkládá nám jistý morální systém, se kterým by se měl 

woodcrafter vnitřně ztotožnit, aby se stal opravdovým a duševně čistým člověkem. 

Zákon lesní moudrosti má tři verze, které se liší délkou a podrobností. Použití verzí 

se liší v závislosti na situaci. Z připodobnění zákona k čtyřnásobnému ohni vychází také 

jeho struktura a znění: 

Čtyři světla, zažehnutá z velkého ústředního ohně, jsou krása, pravda, síla a láska. 

Toto je světlo krásy:  

1. Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ. 

2. Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha. 

3. Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, 

obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě. 

Toto je světlo pravdy: 

4. Čestné slovo je svaté. 

5. Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada. 
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6. Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných. 

Toto je světlo síly: 

7. Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. 

8. Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. 

9. Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní 

moudrosti. 

Toto je světlo lásky: 

10. Buď laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý skutek denně. 

11. Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti 

12. Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ. 

(středně dlouhá verze) 

 

Obr. 2: „Čtyřnásobný zákon“ 

Woodcrafterský zákon je strukturovaný tak, aby harmonicky rozvíjel všechny 

stránky osobnosti člověka. Zákon má spíše než striktní nařízení přinášet lidem námět 

k zamyšlení se nad svým životem. Proto velmi záleží na interpretaci a při použití se 

doporučuje upravovat ducha woodcrafterského zákona podle dané situace a kolektivu. 
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2.4.3. Woodcrafterská společenství – organizace 

Woodcrafterská společenství vytvářejí jednu ze základních podstat woodcraftu. 

Probíhá v nich vlastní woodcrafterská činnost a výchova. Woodcrafterská společenství 

tvoří jednotlivci, kmeny a další skupiny (rody, spolky apod.).  

Také při formování této oblasti woodcraftu vycházel Seton ze svých četných 

zkušeností s indiány. Indiánské kmeny jsou podle něj nejvhodnějším výchovným 

prostředím pro harmonický vývoj a výchovu dětí.  

Výchovné metody woodcraftu se tedy realizují nejčastěji v kmenech nebo rodech. 

 ROD je skupina složená nejméně ze tří a nejvíce z deseti členů, vedená 

rodovým náčelníkem.  

 KMEN je skupina složená alespoň ze dvou rodů, registrovaná v ústředí. 

Vede ji náčelník. Kmen může mít nejvíc padesát členů. (Seton, 1991, s. 167) 

Jak v rodech, tak i v kmenech se po vzoru indiánských kmenů sdružují lidé obou 

pohlaví a různého stáří. Sám Seton s trochou nadsázky říká: „Woodcraft je pro lidi od 4 do 

94 let.“ Woodcrafterské společenství si také klade za cíl vychovávat k vzájemné toleranci a 

respektu mezi generacemi. Dá se tedy říci, že tato woodcrafterská společenství velmi 

připomínají rodinné prostředí.  

Velmi důležitou roli zde také hraje kmenová samospráva (viz. 3. hlavní zásada 

woodcrafterské výchovy). Vytváří prostor pro projevení vlastního názoru, učí společnému 

rozhodování a odpovědnosti vůči společenství. 

Dalším rozměrem woodcrafterského společenství je předávání zkušeností. Funguje 

zde tradiční systémem mistr – žák, ale neméně důležité je také vzájemné obohacování mezi 

vrstevníky. Předání je většinou přímé a rovnou aplikované. To znamená hned vyzkoušené 

v praxi. 
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2.5. Shrnutí 

O woodcraftu byla již napsána spousta literatury, která pojednává o mnoha 

aspektech tohoto hnutí dost podrobně. Na předešlých stranách jsem se pokusil stručně a 

zjednodušeně představit a objasnit základní podstatu woodcraftu jako hnutí a zdůraznit 

alespoň, podle mého názoru, ty nejdůležitější prvky woodcrafterské výchovy. Tato část 

tedy slouží pouze k vytvoření hrubého obrazu o woodcraftu. Pro hlubší pochopení 

problematiky lze nastudovat příslušnou literaturu. 
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3. Woodcraft vs. Skauting - Historie 

3.1. Vztah Setona k Baden-Powellovi a skautingu 

Po rychlém vzestupu woodcrafterského hnutí v Americe, podniká Seton v roce 

1904 přednáškovou cestu po Anglii, aby i zde rozšířil svoji ideu. Příliš zde však neuspěl a 

poznává, že jím navržený indiánský symbolický rámec nelze obecně použít všude, ale že je 

ho nutno přizpůsobit specifickým kulturním, historickým a přírodním podmínkám té které 

země. Proto již v roce 1906, na svém dalším turné po Anglii, začíná spolupracovat 

s Robertem Baden-Powell, který se už nějakou dobu zabýval myšlenkou vhodného 

výcviku chlapců. Seton posílá Baden-Powellovi svoji knihu Svitek březové kůry. Zatímco 

Seton už měl základní schéma woodcraftu hotové a od Baden-Powella žádal pouze pomoc 

se zaváděním hnutí v Anglii, tak Baden-Powell měl konkrétní představu o cílech svého 

výchovného programu, ale jen neurčitou představu o prostředcích a formě. Baden-Powell 

na oplátku věnoval Setonovi svou knihu Aids to Scouting
5
, která měla být základem jeho 

modelu výchovy. Seton po přečtení knihu odmítl s konstatováním, že navržený program je 

„pouhé vojákování, od vojáka a pro vojáky.“ (Anderson, 1968) Oba muži se nicméně 

dohodli na spolupráci a následovala čilá korespondence. Seton psal pro Baden-Powella 

články o zálesáckých dovednostech a souhlasil s jejich otištěním v jeho připravované 

knize. Baden-Powell přejímá od Setona většinu woodcrafterských aktivit. Upravuje je a 

tvrdí, že pracuje se schématem podobným Woodcraft Indians. Podle Setona však v jeho 

programu provádí nepřijatelné úpravy, když zavádí model vojenské organizace a další 

prvky neslučitelné se Setonovou ideou.  

Tyto obavy se Setonovi zcela potvrdily, když se mu dostala do rukou příručka 

Scouting for Boys spolu s oznámením Baden-Powella o založení nové organizace. Seton 

byl příručkou šokován. Nejen proto, že v ní viděl svůj woodcraft přetvořený pro vojenskou 

výchovu, ale především proto, že myšlenky a texty, které považoval za své původní, jsou 

zde podepisovány někým jiným a jeho podíl je zcela opominut. Přitom Baden-Powell měl 

předtím opakovaně Setona ujistit, že jeho autorství nebude opomenuto. Například v dopisu 

                                                 

5
 Kniha Aids to Scouting vznikla v roce 1899 přepracováním příručky Zpravodajská služba a vyzvědačské 

umění. Původně byla určena jako metodika pro výcvik vojenských vyzvědačů. Postupně se však stala velmi 

populární mezi mládeží. 
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ze 17. 6. 1907: „Jsem Vám nejvíce vděčný za váš dopis a Vaše rady, s kterými se plně 

ztotožňuji. Jakoukoli pasáž, kterou ze Svitku březové kůry použiji, budu řádně označovat 

Vaším jménem a na příslušné části knihy budete mít autorská práva.“
 
(Seton, [b. r.]) Seton 

se okamžitě snažil nárokovat autorství mnoha kapitol, avšak ani po Baden-Powellově 

omluvě a ujištění o rychlém zjednání nápravy se Seton uznání svého podílu v příručce 

nikdy nedočkal. Nejvíce však Setona na této situaci popuzovalo, že jeho aktivity a hry byly 

podřízeny vojenským cílům.  

Seton vidí obrovský úspěch Boy Scouts v Anglii a pokouší se zavést Baden-

Powellův skauting v Americe. Samozřejmě s patřičným důrazem na woodcrafterské prvky, 

se kterými v Anglii neuspěl. To se mu částečně podařilo a v roce 1910 byla v USA 

založena národní skautská organizace Boy Scouts of America (BSA). Seton byl zvolen do 

čela výkonného výboru. Vrhá se do práce a snaží se vtisknout BSA svou podobu. V srpnu 

téhož roku pořádají BSA v Silver Bay první ukázkový skautský tábor. Seton měl na starost 

organizaci. Na táboře je kladen enormní důraz na prvky woodcraftu. Touto události začali 

Setonovi konflikty s vedením BSA. Následně většina vedení BSA rozhodla, že jejich 

organizace preferuje britský model skautingu před woodcrafterským modelem. Seton byl 

odstraněn z výkonného výboru a byla pro něj zřízena funkce “Chief Scout“, funkce sice 

nejvyšší, leč zcela bez možnosti ovlivňovat chod BSA.  

Seton se však i nadále snaží více, či méně úspěšně ovlivňovat činnost BSA, až už se 

stal pro vedení BSA nepohodlným. Nemohl však být z funkce odstraněn přímo, na to byl 

příliš známý a populární. Rozhodli se ho nejprve před veřejností zdiskreditovat, což se jim 

povedlo, takže v roce 1915 Seton, poté co vedení BSA formálně nepřijalo jeho rezignaci, 

na své tiskové konferenci prohlásil, že v BSA končí.
6
 Seton byl přesvědčen, že bez 

woodcrafterského základu musí skauting brzy zkrachovat, a věřil, že se ještě vrátí.  

V roce 1926 si Seton přečetl poslední vydání Handbook for Scoutmasters (Příručka 

pro skautské vůdce), a dotčen hrubě zkreslenou Baden-Powellovou interpretací vzniku 

americké skautské organizace, napsal vedení BSA, že uvedená verze je zcela v rozporu se 

                                                 

6
 Podle Martin Kupka – Logan mohl jako záminka posloužit i fakt, že si Seton velmi zakládal na svých 

skotských kořenech a v té době nebyl občanem USA. O americké občanství požádal až v roce 1931. (Kupka, 

2010, s. 6) 
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skutečností, a že cítí povinnost sám sepsat a zveřejnit, jak to skutečně bylo. Vedení BSA se 

rozhodlo jako vstřícný krok udělit Setonovi nové vyznamenání – Cenu stříbrného bizona. 

Oznamují to Setonovi s prosbou, aby nic nezveřejňoval do doby, dokud spolu sporné 

otázky neprojednají. Seton vyznamenání přijímá a bere ho jako výzvu ke sblížení. Začíná 

podrobně analyzovat situaci BSA a opět začíná kritizovat některé prvky skautingu. A tyto 

nepříliš dobré vztahy s BSA ho provázely už po celý zbytek života.  

K oficiálnímu, i když symbolickému usmíření došlo až dvacet let po Setonově 

smrti, kdy vdova Julie M. Setonová darovala větší část jeho pozůstalosti právě americkým 

skautům, kteří v roce 1968 otevřeli na philmontském ranči v Novém Mexiku pamětní 

muzeum – Seton Memorial Library and Museum. 

Navzdory pocitům křivky a nedobrým vztahům k Baden-Powellovi a BSA, si Seton 

na skautingu jako takovém cenil některých prvků podle něho vhodných pro chlapce ve 

věku 12 až 18 let a vážil si nakonec i výchovného přínosu skautingu. 

(výtah z díla: Kniha o woodcraftu (Kolektiv autorů, 1995)) 

Podobný pohled na vztah Baden-Powella a Seton sdílel například také br. Rudolf 

Plajner, který ve své knize – Úsvit českého junáctví čerpá ze zdrojů blízkých myšlenkám 

woodcraftu. Situaci popisuje takto:   

„Seton a R. B. P. se osobně dobře znali. Zasvěcenci vědí, že generál použil ve svém 

výchovném systému mnoha výchovných prostředků a myšlenek E. T. S. Spolupráce obou se 

vyvíjela zpočátku celkem úspěšně a šla tak daleko, že E. T. S. přizval R. B. P. dokonce do 

poradního sboru své „Lesní moudrosti Indiánů“ a sám pomáhal později zakládat 

bedenpowellovský Boy Scouting of America, jehož se stal i náčelníkem. V období před 

první světovou válkou se zdálo, že obě organizace dokonce splynou, ale válka rozdělila 

ideově oba muže natolik, že Seton byl v roce 1916 z Boy Scouts vyhoštěn a vedl nadále jen 

svou woodcrafterskou organizace, jíž dal pevný organizační základ.“ (Plajner, 1992) 
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3.2. Shrnutí 

Nenahraditelná úloha E. T. Setona při vzniku skautingu je nezpochybnitelná. Proto 

je škoda, že je tento muž a přínos jeho myšlenek skautskému hnutí často opomíjen a 

nedoceněn. 

Při vyhledávání podkladů a informací o vztahu Setona ke skautingu jsem se setkal 

se zajímavou věcí, a sice že je často patrný veliký rozdíl mezi tím, zda tuto otázku popisuje 

spíše stoupenec woodcrafterské myšlenky, nebo skaut. Mohou za to asi právě 

komplikované vztahy Setona s Baden-Powellem a BSA. Když tento problém popisuje 

skalní sympatizant woodcraftu, vykresluje Baden-Powella jako plagiátora, který získal 

slávu za výchovný program, který vlastně vymyslel Seton. Naopak autoři, kteří spíše 

tíhnou ke skautingu, hodnotí Baden-Powella ve vztahu k Setonovi pozitivněji. Připouštějí 

sice jistý vliv Setonových myšlenek na vznik skautské výchovné metody popsané 

v příručce Scouting for Boys, ale o nějakých nepřekonatelných rozepřích mezi těmito 

dvěma muži, nebo dokonce o plagiátorství ze strany Baden-Powella nemůže být podle nich 

ani řeč. 

Jako ve většině podobných případů, i zde bude pravda asi někde uprostřed. Faktem 

však zůstává, jak si později ukážeme, že spousta míst z Baden-Powellova Scoutingu for 

Boys je podobna pasážím z knih Setona, napsaných dříve než Scouting for Boys. 

Jelikož předpokládám, že tuto moji práci budou číst hlavně skauti, tak jsem se na 

problém rozebíraný v této kapitole snažil dívat spíše očima woodcraftera, protože jak už 

jsem napsal, s touto verzí důležitého období vývoje našeho hnutí, se jako skauti příliš často 

nesetkáváme. 
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4. Woodcraft vs. Skauting – Praxe 

V této části bych se chtěl zaměřit na srovnání některých konkrétních výchovných a 

metodických prvků skautingu a woodcraftu.  

4.1. Organizační struktura 

První oblast, na kterou bych se chtěl zaměřit, je srovnání organizačních struktur 

těchto dvou organizací
7
.  U Junáka snad bude stačit, když jen pro ilustraci zmíním, že se 

jedná o hierarchii, na jejímž vrcholu se (pomineme-li valný sněm) nalézá skautské ústředí 

se svými orgány. Další stupeň našeho žebříčku tvoří skautské kraje následované, v dnešní 

době již méně významnými skautskými okresy. No a pomyslný základ naší organizace 

tvoří skautská střediska se základními kameny – skautskými oddíly, jejichž prostřednictvím 

se realizuje vlastní skautská výchova. Z předchozích vět jste se jistě nedozvěděli nic 

nového. Jistě mnohem zajímavější bude podívat se na organizační stavbu Ligy lesní 

moudrosti. 

Organizační uspořádání LLM je dvoustupňové. Tvoří jej základní organizační 

jednotky, kterými jsou kmeny LLM, samostatné rody LLM a stráže lesní moudrosti. 

Vedení organizace je potom reprezentováno ústředním orgánem – náčelnictvem (Valná 

hromada LLM, 2008). Rod je skupina složená nejméně ze tří a nejvíce z deseti členů, 

vedená rodovým náčelníkem. Ve skautském prostředí bychom ho mohli asi nejlépe 

přirovnat ke skautské družině. Kmen je skupina složená aspoň ze dvou rodů, tj. nejméně o 

šesti členech, registrovaná na ústředí. Vede ji náčelník. Kmen může mít nejvýše padesát 

členů (Seton, 1991, s. 167). Paralela k našemu skautskému oddílu. Kmeny se sice musejí 

registrovat na ústředí, ale pracují a fungují zcela autonomně.  

                                                 

7
 Pro zjednodušení zúžím tuto oblast na popsání konkrétního stavu v prostředí České Republiky. Skauting 

tedy bude zastupován Junákem a woodcraft Ligou lesní moudrosti. Vzhledem k cíli, ke kterému chci v této 

části dospět, to nehraje roli.  



21 

 

4.2. Základní výchovná jednotka 

Stejně jako ve skautingu, kde se základní skautská činnost a výchova odehrává 

především v prostředí oddílů a družin, plní ve woodcraftu tuto funkci kmeny a rody. V této 

části se zatím skauting i woodcraft shodují. Zásadní rozdíl však přichází v okamžiku, kdy 

se začneme ptát, kdo že vlastně tvoří jednotlivé oddíly respektive kmeny. V předchozím 

odstavci, kde jsem se snažil blíže definovat pojem kmen a rod, je záměrně, bez bližší 

specifikace, použito slovo člen. Koncept skautingu podle Baden-Powella vychází 

původně pouze z chlapeckých oddílů, které se staly pro velký úspěch velmi rychle 

napodobovány také dívkami, takže pár let nato přistoupil Baden-Powell na možnost 

aplikovat skauting i v dívčích oddílech. Ať už ale šlo o oddíl dívčí, nebo chlapecký, vždy 

se jednalo o oddíl nekoedukovaný a věkově homogenní. Později se začal vytvářet program 

i pro další věkové skupiny. 

Seton však s tímto základním prvkem skautingu z různých důvodů nesouhlasil. 

Naopak si myslel, že nejvhodnějším prostředím pro výchovu mladých lidí je rodina, 

nejlépe velká rodina, kde pospolu žije několik generací. Odtud tedy pochází Setonův 

model indiánského kmene. 

Základní činnost a výchova woodcrafterského hnutí probíhá tedy v organizačních 

jednotkách (kmenech), které sdružují jak osoby obou pohlaví, tak i různého věku. Protože 

prostředí woodcrafterských kmenů osobně neznám, neodvažuji se proto tento model 

hodnotit, i když samozřejmě pro někoho, kdo vyrostl ve skautském oddíle, může být tento 

prvek v praxi obtížně představitelný.
8
 

4.3. Zákon 

Další zajímavou oblastí ke srovnání je „zákon“. Jak již bylo napsáno dříve, Baden-

Powell byl době, kdy pracoval na své koncepci skautingu a knize Skauting for boys, již 

seznámen myšlenkami woodcraftu a měl od Setona k dispozici i knihu Svitek březové kůry. 

Pokud však porovnáme původní znění skautského zákona z knihy Skauting for boys (Bade-

                                                 

8
 Jistou paralelu můžeme v Junáku v poslední době najít v konceptu tzv. Rodinného skautingu. 
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Powell, 1908) a původní znění woodcrafterkého zákona uvedené v knize Birch Bark Roll 

(Seton, 1906), nenalezneme obsahovou podobnost. Zatím co Setonovi woodcrafterské 

zákony jsou spíše seznamem praktických příkazů (např. „Don’t rebel“, „Don’t make a 

dirty camp“ apod.), skautské zákony jsou definovány pozitivně ve smyslu ideálu, o který 

by mělo být usilováno. Nicméně woodcrafterský zákon mohl přesto v obecné podobě byt 

pro Baden-Powella jedním ze zdrojů myšlenky vytvoření vlastního seznamu 

pravidel/kodexu pro skauty.  

Následující tabulka uvádí původní znění jednotlivých bodů woodrafterského 

zákona: 

Zákon lesní modrosti 

Birch Bark Roll (Seton, 1906) 

1. Don’t rebel. Rebellion by any one against any decision of the Council is punishable 

by expulsion. Absolute obedience is always enforced. 

2. Don’t kindle a wild fire. To start a wild fire‒that is, to set the woods or prairie afire‒is 

a crime against the State, as well as the Tribe. Never leave a fire in camp without 

some one to watch it. 

3. Protect the song-birds. It is forbidden to kill or injure or frighten song-birds, or to 

disturb their nests or eggs, or to molest squirrels. (This does not apply to creatures 

declared vermin by law.) 

4. Don’t make a dirty camp. Keep the woods and streams clean by burying all garbage. 

5. Don’t bring firearms of any kind into the camps of those under fourteen. Bows and 

arrows are enough for their needs. Never point a weapon at any one. 

6. Keep the game laws. 

7. No smoking (for those under eighteen). 

8. No firewater in camp. 

9. Play fair. Cheating in the games or records, or wearing honors not conferred by the 

Council, are crimes. 

10. Word of honor is sacred.  

Punishments are meted out by the Chief and Council after a hearing of the case. 

They consist of,‒  

Exclusion fromthe games or boats for a time.  

Of reduction in rank or of fines.  

The extreme penalty is banishment fromthe Tribe. 

Tab. 1: Původní znění woddcrafterského zákona 

Poměrně zajímavé je následný vývoj a ovlivňování woodcrafterského zákona 

skautským zákonem. Jak již bylo řečeno, Seton stál v roce 1910 u zrodu národní skautské 

organizace v USA (Scout of America – BSA) a při této příležitosti věnoval nově vzniklé 
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organizaci knihu BSA: A Handbook of Woodcraft, Scouting, and Life-craft. Znění 

skautského zákona BSA uvedené v této příručce (viz Seton, 1910, s. 32), bylo prakticky 

totožné s původním Baden-Powellovým zněním z roku 1908 (viz srovnávací tabulka v 

příloze č. 1). Nicméně hned v následujícím roce vydává, nyní již samotné ústředí BSA, 

novou základní skautskou příručku s názvem Boy Scout Handbook, v rámci které bylo 

znění skautského zákon rozšířeno z původních devíti na dvanáct bodů, a došlo také 

k drobnému zkrácení jednotlivých bodů zákona (viz srovnávací tabulka v příloze č. 1). 

V roce 1912 vydal Seton knihu Book of Woodcraft, ve které zkoumá vlastnosti amerických 

indiánů pomocí seznamu vlastností výrazně podobným skautským zákonům BSA z roku 

1911. Někdy v této době přidává anglický skauting do skautského zákona 10. bod 

odkazující na duchovní a tělesnou čistotu – „A scout is clean in thought, word, and deed“ 

(podobně jako 11. bod BSA). 

V následujících letech se zněním wodcrafterského zákona neustále drobně měnilo, 

nicméně již nastálo obsahovalo 12 bodů. Finální ustálenou podobu obsahu (nikoliv však 

pořadí jednotivých bodů) získal zákon v roce 1917
9
. Finální podobou (včetně pořadí 

jednotlivých bodů) uvádí následující tabulka: 

Zákon lesní moudrosti  

Birch Bark Roll 

1. Be clean, both yourself and the place you live in. For there is no perfect beauty 

without cleanliness of body, soul and estate. The body is the sacred temple of the 

spirit, therefore reverence your body. Cleanliness helps first yourself, then those 

around, and those who keep this law are truly in their country's loving service. 

2. Be strong. Understand and respect your body. It is the temple of the spirit, and 

without health can neither strength nor beauty be. 

3 Protect all harmless wild life for the joy its beauty gives. Conserve the woods 

and flowers, and especially be ready to fight wild-fire in forest or in town. 

4 Hold your word of honor sacred. This is the law of truth, and any one not bound 

by this cannot be bound, and truth is wisdom. 

5. Play fair, for fair play is truth and foul play is treachery. 

6. Be reverent. Worship the Great Spirit, and respect all worship of Him by others, for 

none have all the truth and all who reverently worship have claims on our respect. 

                                                 

9
 V 15. vydání knihy Birch Bark Roll vydaném Setonem pro potřeby nově založené The Woodcraft League 

of America po odchodů Setona a woodcrafterů z BSA. 
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7. Be brave. Courage is the noblest of all attainments. Fear is in the foundation of all 

ill; unflinchingness is strength. 

8. Be silent while your elders are speaking and otherwise show them deference. It 

is harder to keep silence than to speak in the hour of trial, but in the end it is 

stronger. 

9. Obey. Obedience is the first duty of the Woodcrafter. Obedience means self-

control, which is the sum of the law. 

10. Be kind. Do at least one act of unbargaining service each day, even as ye would 

enlarge the crevice whence a spring runs forth to make its blessings more. 

11. Be helpful. Do your share of the work for the glory that the service brings, for the 

strength one gets in serving. 

12. Be joyful. Seek the joy of being alive - for every reasonable gladness that you can 

get or give, is treasure that can never be destroyed, and, like the springtime 

gladness, doubles, every time with others it is shared. 

Tab. 2: Finální znění woodcrafterského zákona 

Z výše uvedeného je patrná výrazná rozdílnost v současném zněmí skautského a 

woodcrafterkého zákona. Je však otázka, do jaké míry ovlivnil setonům zákon lesní 

moudrosti Baden-Powella v obecně v myšlence na vytvoření vlastního skautského zákona.   

Na závěr této části bych chtěl vyzdvihnout ještě jednu věc, které už jsem se 

částečně dotknul, a sice že na rozdíl od woodcrafterského zákona, Biblického desatera, i 

všech různých dalších zákonů a pravidel, skautský zákon jako jediný neříká co „nesmíš“ a 

co „musíš“, ale obsahujepouze určitý pozitivní výčet vlastností pravého skauta. Nic 

nikomu nenařizuje, nestanovuje žádné sankce za porušení. Pouze z něho vyplývá, že pokud 

se nesnažíš každý den znovu a znovu přibližovat k tomuto ideálu skautství popsaného 

v zákoně, tak prostě nejsi skautem. Zdá se to možná jako maličkost, ale je to velmi důležitá 

maličkost. 

4.4. Odborky 

Bezesporu největší podobnost se projevuje na dalším metodickém nástroji, kterému 

se ve skautingu říká Badges (odborky). Jedná se o systém udělování odznaků, za osvojení 

si určitých nových dovedností z různých oblastí lidské činnosti. Základní koncept 

formulovat Baden-Powell už ve své příručce Scouting for Boys, a jednalo se zprvu pouze o 

několik málo aktivit především z oblastí skautské praxe. Šlo například o signalizaci, první 

pomoc, stopování aj. Tento koncept Baden-Powell později rozšířil na více oblastí.  
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Ve woodcraftu se tento metodický prvek nazývá mistrovství. Jejich podrobné 

schéma prezentovat Seton ve své knize Svitek březové kůry. Opět tedy zhruba o rok dříve 

než Baden-Powell. Mistrovství se udělují za všestranné znalosti a zdatnost v určitém 

oboru. Zahrnují všechny zájmové oblasti lesní moudrosti a poskytují každému možnost, 

aby rozvíjel své vědomosti a umění v tom oboru, který vzbudil jeho největší zájem a 

v němž našel své zalíbení (Seton, 1991, s. 167). Pro ilustraci uvedu několik některé z nich. 

Atlet, Hvězdář, Táborový lékař, Cestovatel nebo Přítel zvířat. Mistrovství jsou svoji 

podstatou a vnitřní strukturou stejné jako naše odborky. Jde o určitý seznam úkolů, či 

výkonů, které musí adept na získání takového mistrovství úspěšně splnit nebo zvládnout. 

4.5. Shrnutí 

Nebudu už dále zabíhat do podrobností, abych srovnával jednotlivé činnosti a 

aktivity prezentované v knihách Setona a Baden-Powella. Každý zájemce si může sám vzít 

do rukou výše zmíněné knihy a vytvořit si vlastní názor. Takže bych rád tuto kapitolu 

nějak shrnul.  

Omlouvám se, pokud někdo má slova pochopil tak, jako bych za každou cenu chtěl 

dokázat, že skauting je jen modifikovaný woodcraft. To samozřejmě nebylo mým cílem. 

Spíše jsem chtěl přinést trochu jiný pohled na formování a vývoj našeho hnutí 

prezentovaný někým jiným než skauty. Woodcrafteři možná cítí nějakou dávnou křivdu ze 

strany skautské organizace, že si nedovedou připustit, že podobnost myšlenek a názorů 

Baden-Powell s konceptem Setona woodcraftu mohou mít také původ v hlubokých 

úvahách a životních zkušenostech zakladatele našeho skautského hnutí, a že nemuselo jít 

pouze o plagiátorství. Možná by to mělo být pro woodcraftery i pro nás skauty spíše jakési 

potvrzení a ujištění o tom, že základy našich organizací stojí na správných a obecně 

platných principech a zásadách, a že úspěchy těchto hnutí nejsou náhodné, když se 

v počátku na těchto myšlenkách shodli dva bezesporu výjimeční lidé, jako byli Seton a 

Baden-Powell a vystavěli na nich svoje vlastní organizace, které přetrvaly dodnes.  
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Závěr 

Srovnávání skautingu s jinými organizacemi, například woodcraftem nás může 

přivést také k těmto otázkám: Čím to je, že i když skauting a woodcraft stojí na stejných 

základech a mají stejné poslání, tak ze skautingu se stala největší celosvětová organizace 

pracující s mládeží, zatímco woodcraft něčeho podobného nedosáhl? Vždyť byste málokde 

na světě našli člověka, který nikdy o skautingu neslyšel. V čem vězí podstata tohoto 

„skautského zázraku“? V čem je skauting jiný, nebo lepší než podobné organizace po 

celém světě? 

Skauting spatřil světlo světa před více než sto lety a vyrůstal ve zcela jiných 

společenských poměrech a podmínkách, než které panují v dnešní době. A i přesto, že 

v současnosti stále vychází ze svých původních principů, které při vzniku formuloval 

Baden-Powell, a které by se dnes již mohli zdát mladým lidem jako něco dávno 

překonaného, skauting dodnes neztratil nic ze své přitažlivosti. 

Zde já osobně spatřuji podstatu úspěchu a jedinečnosti skautingu. To, že skauting 

skálopevně lpí na svých základních principech, a současně s tím je schopný zcela 

přizpůsobit svoji formu a vnější stránku prostředí, ve kterém se nachází. Jen díky tomu 

může skauting dobře fungovat i ve zcela odlišných podmínkách kulturních, náboženských 

a politických po celém světě. A dokud jsou tyto principy v organizaci stále živé, tak i přes, 

na první pohled zcela odlišné vnější formy projevu nemůže být pochyb o tom, že jde pořád 

o skauting.  

Ale samotné principy jsou pro mnohé často jen abstraktními pojmy. Proto se 

neobejdou bez někoho, kdo je uvede v život. Tím „někým“ musíme být samozřejmě my 

skauti. Nikdo jiný to za nás neudělá. To znamená, že posláním každého z nás skautských 

vůdců je žít tak, abychom svým pravdivým životem v souladu s těmito zásadami dávali 

příklad mladším členům k následování těchto principů. Toto je zásadní moment, bez 

kterého nemůže skauting v dnešní době obstát.  

Na základní principy by se tedy ve skautské výchově nemělo zapomínat, protože 

bez těchto základních prvků, které dělají skauting skautingem, zbude jen vnější forma, 
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která je sama o sobě prázdná. Toto by vedlo k degradaci skautingu na úroveň pouhých 

volnočasových aktivit, kterých se dnes dětem nabízí celá řada.  

Abych se tedy na závěr vrátil k původní otázce: V čem vězí podstata skautského 

úspěchu? Podle mého názoru v tom, že skautské ideály musí prostupovat celým našim 

životem dvacet čtyři hodin denně a byt vtisknuty v našich srdcích. 
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Přílohy 

Příloha č. 1 

The Birch Bark 

Roll  

(Seton, 1927)  

(ve srovnání se 

skautským 

zákonem) 

Scouting for Boys 

(Baden-Powell, 1908, s. 

49) 

BSA: A Handbook of 

Woodcraft, Scouting, and 

Life-craft  

(Seteon, 1910, s. 32) 

Boy Scout Handbook  

(BSA, 1911) 

4. Hold your 

word of honor 

sacred. This is 

the law of truth, 

and any one not 

bound by this 

cannot be bound, 

and truth is 

wisdom. 

1. A SCOUT'S HONOUR 

IS TO BE TRUSTED. If a 

scout says "On my honour 

it is so," that means it is so, 

just as if he had taken a 

most solemn oath. 

Similarly, if a scout officer 

says to a scout, "I trust you 

on your honour to do this," 

the Scout is bound to carry 

out the order to the very 

best of his ability, and to let 

nothing interfere with his 

doing so. If a scout were to 

break his honour by telling 

a lie, or by not carrying out 

an order exactly when 

trusted on his honour to do 

so, he would cease to be a 

scout, and must hand over 

his scout badge and never 

be allowed to wear it again. 

1. A Scout's Honor is to 

be Trusted. If a scout says 

" On my honor it is so," that 

means that it is so, just as if 

he had taken a most 

solemn oath. Similar if a 

scout officer says to a 

scout, ' I trust you on your 

honor to do this," the scout 

is bound to carry out the 

order to the very best of his 

ability, and to let nothing 

interfere with his doing so. If 

a scout were to break his 

honor by telling a lie, or by 

not carrying out an order 

exactly when trusted on his 

honor to do so, he may be 

directed to hand over his 

scout badge, and never to 

wear it again. He may also 

be directed to cease to be a 

scout. 

1. A scout is trustworthy. 

A scout's honor is to be 

trusted. If he were to violate 

his honor by telling a lie, or 

by cheating, or by not doing 

exactly a given task, when 

trusted on his honor, he 

may be directed to hand 

over his scout badge. 

 2. A SCOUT IS LOYAL to 

the King, and to his 

officers, and to his country, 

and to his employers. He 

must stick to them through 

thick and thin against 

anyone who is their enemy, 

or who even talks badly of 

them. 

2. A Scout is Loyal to the 

President, and to his 

officers, and to his parents, 

his country, and his 

employers. He must stick to 

them through thick and thin 

against any one who is their 

enemy or who even talks 

badly of them. 

2. A scout is loyal. 

He is loyal to all to whom 

loyalty is due: his scout 

leader, his home, and 

parents and country. 

11. Be 

helpful. Do your 

share of the work 

3. A SCOUT'S DUTY IS 

TO BE USEFUL AND TO 

HELP OTHERS. And he is 

3. A Scout's Duty is to be 

Useful and to Help 

Others. And he is to do his 

3. A scout is helpful. 

He must be prepared at any 

time to save life, help 
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for the glory that 

the service brings, 

for the strength 

one gets in 

serving. 

to do his duty before 

anything else, even though 

he gives up his own 

pleasure, or comfort, or 

safety to do it. When in 

difficulty to know which of 

two things to do, he must 

ask himself, "Which is my 

duty?" that is, "Which is 

best for other people?"---

and do that one. He must 

Be Prepared at any time to 

save life, or to help injured 

persons. And he must do a 

good turn to somebody 

every day. 

duty before anything else, 

even though he gives up his 

own pleasure, or comfort, or 

safety to do it. When in 

difficulty to know which of 

two things to do, he must 

ask himself, " Which is my 

duty? " that is, " Which is 

best for other people? "—

and do that one. He must 

Be Prepared at any time to 

save life, or to help injured 

persons. And he must try 

his best to do a good turn to 

somebody every day.  

 

injured persons, and share 

the home duties. He must 

do at least one good turn to 

somebody every day. 

 4. A SCOUT IS A FRIEND 

TO ALL, AND A 

BROTHER TO EVERY 

OTHER SCOUT, NO 

MATTER TO WHAT 

SOCIAL CLASS THE 

OTHER BELONGS. If a 

scout meets another scout, 

even though a stranger to 

him, he must speak to him, 

and help him in any way 

that he can, either to carry 

out the duty he is then 

doing, or by giving him 

food, or, as far as possible, 

anything that he may be in 

want of. A scout must 

never be a SNOB. A snob 

is one who looks down 

upon another because he 

is poorer, or who is poor 

and resents another 

because he is rich. A scout 

accepts the other man as 

he finds him, and makes 

the best of him -- "Kim," the 

boy scout, was called by 

the Indians "Little friend of 

all the world," and that is 

the name which every 

scout should earn for 

4. A Scout is a Friend to 

All, and a Brother to 

Every Other Scout, no 

matter to what Social 

Class the Other Belongs. 

Thus if a scout meets 

another scout, even though 

a stranger to him, he must 

speak to him, and help him 

in any way that he can, 

either to carry out the duty 

he is then doing, or by 

giving him food, or, as far 

as possible, anything that 

he may be in want of. A 

scout must never be a 

snob. A snob is one who 

looks down upon another 

because he is poorer, or 

who is poor and resents 

another because he is rich. 

A scout accepts the other 

man as he finds him, and 

makes the best of him. 

" Kim," the boy scout, was 

called by the Hindoos " 

Little friend of all the world," 

and that is the name that 

every scout should earn for 

himself.  

4. A scout is friendly. 

He is a friend to all and a 

brother to every other 

scout. 



30 

 

himself. 

 5. A SCOUT IS 

COURTEOUS: That is, he 

is polite to all—but 

especially to women and 

children and old people 

and invalids, cripples, etc. 

And he must not take any 

reward for being helpful or 

courteous. 

5. A Scout is Courteous: 

That is, he is polite to all—

but especially to women 

and children, and old 

people and invalids, 

cripples, etc. And he must 

not take any reward for 

being helpful or courteous. 

5. A scout is courteous. 

He is polite to all, especially 

to women, children, old 

people, and the weak and 

helpless. He must not take 

pay for being helpful or 

courteous 

10. Be kind. Do 

at least one act of 

unbargaining 

service each day, 

even as ye would 

enlarge the 

crevice whence a 

spring runs forth 

to make its 

blessings more. 

3. Protect all 

harmless wild 

life for the joy its 

beauty gives. 

Conserve the 

woods and 

flowers, and 

especially be 

ready to fight wild-

fire in forest or in 

town. 

6. A SCOUT IS A FRIEND 

TO ANIMALS. He should 

save them as far as 

possible from pain, and 

should not kill any animal 

unnecessarily, even if it is 

only a fly---for it is one of 

God's creatures. 

6. A Scout is a Friend to 

Animals. He should save 

them as far as possible 

from pain, and should not 

kill any animal 

unnecessarily, even if it is 

only a fly—for it is one of 

God's creatures. Killing an 

animal for food is allowable.  

 

6. A scout is kind. 

He is a friend to animals. 

He will not kill nor hurt any 

living creature needlessly, 

but will strive to save and 

protect all harmless life. 

9. 

Obey. Obedience 

is the first duty of 

the Woodcrafter. 

Obedience means 

self-control, which 

is the sum of the 

law. 

8. Be silent while 

your elders are 

speaking and 

otherwise show 

them deference. It 

7. A SCOUT OBEYS 

ORDERS of his patrol-

leader, or scout master 

without question. Even if 

he gets an order he does 

not like, he must do as 

soldiers and sailors do, he 

must carry it out all the 

same because it is his 

duty; and after he has done 

it he can come and state 

any reasons against it: but 

he must carry out the order 

7. A Scout Obeys Orders 

of his parents, patrol leader, 

or scoutmaster without 

question. Even if he gets an 

order he does not like he 

must do as soldiers and 

sailors do, he must carry it 

out all the same because it 

is his duty; and after he has 

done it he can come and 

state any reasons against it: 

but he must carry out the 

order at once. That is 

7. A scout is obedient. 

He obeys his parents, scout 

master, patrol leader, and 

all other duly constituted 

authorities 
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is harder to keep 

silence than to 

speak in the hour 

of trial, but in the 

end it is stronger. 

at once. That is discipline. discipline. 

12. Be 

joyful. Seek the 

joy of being alive -

- for every 

reasonable 

gladness that you 

can get or give, is 

treasure that can 

never be 

destroyed, and, 

like the springtime 

gladness, 

doubles, every 

time with others it 

is shared. 

8. A SCOUT SMILES AND 

WHISTLES under all 

circumstances. When he 

gets an order he should 

obey it cheerily and readily, 

not in a slow, hang-dog 

sort of way. Scouts never 

grouse at hardships, nor 

whine at each other, nor 

swear when put out. When 

you just miss a train, or 

some one treads on your 

favourite corn---not that a 

scout ought to have such 

things as corns--- or under 

any annoying 

circumstances, you should 

force yourself to smile at 

once, and then whistle a 

tune, and you will be all 

right. A scout goes about 

with a smile on and 

whistling. It cheers him and 

cheers other people, 

especially in time of 

danger, for he keeps it up 

then all the same. The 

punishment for swearing or 

bad language is for each 

offence a mug of cold 

water to be poured down 

the offender's sleeve by 

the other scouts. 

8. A Scout Smiles and 

Looks Pleasant under all 

circumstances. When he 

gets an order he should 

obey it cheerily and readily, 

not in a slow, hang-dog sort 

of way. Scouts never 

grumble at hardships, nor 

whine at each other, nor 

swear when put out. When 

you just miss a train, or 

some one treads on your 

favorite corn—not that a 

scout ought to have such 

things as corns—or under 

any annoying 

circumstances, you should 

force yourself to smile at 

once, and then whistle a 

tune, and you will be all 

right. A scout goes about 

with a smile on. It cheers 

him and cheers other 

people, especially in time of 

danger, for he keeps it up 

then all the same. The 

punishment for swearing or 

using bad language is for 

each offence a mug of cold 

water to be poured down 

the offender's sleeve by the 

other scouts. It was the 

punishment invented by the 

old British scout, Captain 

John Smith, three hundred 

years ago. 

8. A scout is cheerful. 

He smiles whenever he 

can. His obedience to 

orders is prompt and 

cheery. He never shirks nor 

grumbles at hardships. 

3. (druhá část) 

Conserve the 

woods and 

flowers, and 

especially be 

ready to fight wild-

fire in forest or in 

9. A SCOUT IS THRIFTY, 

that is, he saves every 

penny he can, and puts it 

in the bank, so that he may 

have money to keep 

himself when out of work, 

and thus not make himself 

a burden to others; or that 

9. A Scout is Thrifty, that 

is, he saves every penny he 

can, and puts it into the 

bank, so that he may have 

money to keep himself 

when out of work, and thus 

not make himself a burden 

to others; or that he may 

9. A scout is thrifty. 

He does not wantonly 

destroy property. He works 

faithfully, wastes nothing, 

and makes the best use of 

his {16} opportunities. He 

saves his money so that he 

may pay his own way, be 
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town. he may have money to 

give away to others when 

they need it. 

have money to give away to 

others when they need it. 

 

generous to those in need, 

and helpful to worthy 

objects. 

He may work for pay but 

must not receive tips for 

courtesies or good turns 

   10. A scout is brave. 

He has the courage to face 

danger in spite of fear and 

has to stand up for the right 

against the coaxings of 

friends or the jeers or 

threats of enemies, and 

defeat does not 

down him 

   11. A scout is clean. 

He keeps clean in body and 

thought, stands for clean 

speech, clean sport, clean 

habits, and travels with a 

clean crowd. 

   12. A scout is reverent. 

He is reverent toward God. 

He is faithful in his religious 

duties and respects the 

convictions of others in 

matters of custom and 

religion 
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