
SKAUTSKÝ / VLČÁCKÝ KROJ 
 

 Skautský, potažmo vlčácký kroj je nedílnou součástí každého 

skauta nebo vlčete a provází jej po celou dobu jeho skautského 

putování. Získáváním nášivek za různé zkoušky se pak lehce pozná, 

jak je daný skaut či vlče šikovné nebo statečné. 

 

Po třech měsících navštěvování družinovek se každý nováček 

stává právoplatným členem skautského oddílu. Vlčata na slavnosti 

Velkého vytí se stanou vlčaty své vlčácké smečky. Nováček přijatý do 

oddílu má právo nosit skautský kroj, po splnění nováčkovské zkoušky 

dostane šátek (vlčata žlutý, skauti hnědý) a může se pustit do získávání nášivek nebo složit 

slib. Kroj je jednotný pro všechny skauty a skautky v ČR a nosí se na všechny oddílové akce. 

To jsou výpravy, oddílovky, tábor, výjimečně družinovky apod. Vlčácký kroj se od 

skautského liší pouze barvou šátku, šňůrky a některými odznaky. Ke kroji se dá přikoupit i 

příslušenství jako skautský pásek nebo klobouk. Nášivky, odznaky, šátek a šňůrku kluci 

poprvé dostávají od vůdce oddílu a není tedy potřeba je kupovat! Výjimku tvoří lipové lístky, 

znak WOSM a mezinárodní domovenka, kterou je potřeba si zakoupit zvlášť. 

 

Jak skautský kroj sehnat 

Nový skautský kroj není levný, a proto jej vlastnit není povinností člena oddílu. Přesto 

bychom byli rádi, kdyby si nováčci časem nějaký skautský kroj sehnali. 

Současný skautský kroj je košile s dlouhými rukávy béžové barvy, se dvěmi náprsními 

kapsami a dvěma nárameníky. Je však možné nosit zastaralou verzi kroje v barvě pískové 

nebo zelené (vojenská). Skautský kroj tedy může být jakákoliv košile splňující tyto 

podmínky. Možností je také oslovit staršího skauta, kterému je třeba jeho kroj malý a kupuje 

si nový. 

 

Koupě nového skautského kroje    Cena kroje bývá kolem 550 Kč. 

Pokud se rozhodnete koupit nový skautský kroj, lze to několika způsoby: 

a) Ve skautských prodejnách  - Bohužel oficiální skautský obchod v Brně byl zrušen 

(neoficiální tam stále je – Skaut Ginkgo, avšak správné kroje zde již nejsou v prodeji). 

Nejbližší skautský obchod je pak např. v Kroměříži, Hradci Králové nebo v Praze.  

b) Objednat na internetu – Kroj lze objednat v jednom z internetových skautských 

obchodů. Např. www.junshop.cz, www.limansport.cz. Kroj si buď objednáte poštou (s 

příplatkem asi 120 Kč) nebo je možné si jej vyzvednout v zásilkovně v Boskovicích 

(příplatek 70 Kč). 

c) Hromadně objednat přes oddíl – toto je nejlevnější varianta. Při hromadném 

objednání z Junshopu se totiž ušetří na poštovném a my jako skautský oddíl zde 

můžeme uplatnit 5% slevu. V případě volby této možnosti vyplňte následující 

návratku a doneste ji zpět rádci na družinovku: 

 

 

Jméno:................................... Družina:............................... 

 

Velikost dětské košile*:  

122 128 134 140 146 152 158 164 170 
 

*přesné rozměry košil jsou u jednotlivých velikostí na adrese http://www.junshop.cz/Skautske-

vybaveni-1/Krojova-kosile-pesi-detska.html 

 

http://www.junshop.cz/

