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A.1. LEVÝ  RUKÁV KOŠILE - identifikační

A.2. PRAVÝ RUKÁV KOŠILE - mezinárodní znaky

Junáka - svazu skautů a skautek ČR

velikost
šířka 8 - 10 cm, dle počtu písmen v názvu; výška 2 cm, výška písmene 
1 cm

popis, provedení
podklad v barvě košile, text a olemování červeně. V textu název obce 
střediska, kde je skaut registrován (u víceslovných názvů možno použít 
vhodné zkratky, nebo menší písmo)

Pro vodní skauty:
podklad v barvě košile, text a olemování žluté. V textu název obce stře-
diska / přístavu, kde je skaut registrován

umístění
našita PRVNÍ v pořadí, středem horního okraje přímo na ramenním 
švu

velikost
kruh průměr 4 cm

popis, provedení
fialový podklad s bílou mezinárodní lilií v kruhu obtočenou bílým pro-
vazem spojeným uzlem přátelství; obruba obšita v barvě podkladu

umístění
našitý PRVNÍ v pořadí, 1cm pod ramenním švem na středové ose

nosí jej vlčata, vodní vlčata, skauti, roveři a činovníci

velikost
kruh průměr 4 cm

popis, provedení
modrý podklad, mezinárodní dívčí znak vyšit světle oranžově, obruba 
v barvě podkladu

umístění
našitý PRVNÍ v pořadí, 1cm pod ramenním švem na středové ose
nosí jej světlušky, žabičky, skautky, rangers, činovnice

domovenka

znak WOSM

znak  WAGGGS

Krojový řád Junáka
Příloha č. 2 - Krojové označení

A - POVINNÉ OZNAČENÍ
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A.3. LEVÁ STRANA KOŠILE - čestná  

velikost
kruh průměr 4 cm

popis, provedení
světle modrý podklad, ve středu červená mezinárodní lilie s bílými 
hvězdičkami a střelkou, podložená bílým trojlístkem

umístění
našitý PRVNÍ v pořadí, 1cm pod ramenním švem na středové ose
nosí jej oldskauti a oldskautky (členové kmene dospělých)

velikost
výška 4,3 cm; šířka 3,4 cm

popis, provedení
česká skautská lilie, pes černě vybarven, povrch v barvě bronzové 

upínání: vodorovný špendlík - šanýr nebo dírky na přišití ve vrcholu 
horního a dolního listu

umístění
na středové ose nad patkou kapsy; je-li nositel držitelem vyznamenání, 
nosí se nad stužkou vyznamenání

velikost
výška 4,3 cm; šířka 3,4 cm

popis, provedení
česká skautská lilie, pes černě vybarven, povrch v barvě bronzové; troj-
lístek plstěný, tmavomodrý, bez stopky

upínání: vodorovný špendlík - šanýr, nebo dírky na přišití ve vrcholu 
horního a dolního listu

umístění
na středové ose nad patkou kapsy; je-li nositelka držitelkou vyznamenání, 
nosí se nad stužkou vyznamenání

velikost
obdélník se zaoblenými rohy; výška 2,7 cm; šířka 2 cm

popis, provedení
ve středu kovového odznaku trojlístek světlušek s heslem na stuze, 
v pozadí tři paprsky na obě strany; povrch v barvě bronzové

upínání: vodorovný špendlík - šanýr

umístění
na středové ose nad patkou kapsy
 

Znak  ISGF

slibový odznak skautů

slibový odznak skautek

slibový odznak světušek a žabiček
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 A.4. PRAVÁ STRANA KOŠILE - mezinárodní domovenka

 B.1. LEVÝ  RUKÁV KOŠILE - identifikační a funkční označení

velikost
ovál; výška 4,2 cm; šířka 3,2 cm

popis, provedení
v kovovém odznaku umístěna hlava vlka z čelního pohledu;  povrch 
v barvě bronzové; v horní a dolní části obvodového oválu dírky na 
přišití

umístění
na středové ose nad patkou kapsy

velikost
šířka 10 cm; výška 1,7 cm

popis, provedení
výšivka, podklad v barvě košile, vlaječka v příslušných národních 
barvách; text a obruba červeně (u VS žlutě); výška písmen 1 cm; text 
CZECH REPUBLIC

umístění
těsně nad patkou kapsy umístěná ve středové ose

velikost
kruh průměru 2,5 cm; výška číslice 1,5 cm

popis, provedení
podklad v barvě košile, číslice a lemování žluté; v textu číslo přístavu VS
PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

umístění
našito DRUHÉ v pořadí, 1 - 2 cm (dle výšky postavy) na středové ose 
pod domovenkou
označení nosí jen činovníci přístavu

velikost
výška 2,5 cm; šířka dle čísla 2,5 - 3,5 cm; výška číslic, písmen 1,5 cm

popis, provedení
podklad v barvě košile, číslice, písmena a olemování červeně. V textu 
číslo oddílu RS nebo OS. 
Nekombinuje se číslo oddílu a označení RS nebo OS.

umístění
našito DRUHÉ v pořadí, 1 - 2 cm (dle výšky postavy) na středové ose 
pod domovenkou
označení mateřského oddílu mohou nosit i činovníci VOJ

Slibový odznak vlčat

mezinárodní domovenka

B - DOPORUČENÉ OZNAČENÍ

číslo přístavu

číslo oddílu
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velikost
výška 2,5 cm; šířka dle čísla 2,5 - 3,5 cm; výška číslic, písmen 1,5 cm

popis, provedení
podklad v barvě košile, číslice, písmena a olemování žluté, v textu číslo 
oddílu, RS nebo OS
Nekombinuje se číslo oddílu a označení RS nebo OS
PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

umístění
našito druhé v pořadí, 1 - 2 cm (dle výšky postavy) na středové ose pod 
domovenkou
označení mateřského oddílu mohou nosit i činovníci VOJ

velikost
šířka 4 cm, výška 1 cm

popis, provedení
páska je rozdělena na tři pole v poměru 1:2:1. Barvy jsou vždy shodné 
s oddílovou nebo přístavní vlajkou. 
PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

umístění
našita třetí v pořadí, 1,5 - 2,5 cm (dle výšky postavy) na středové ose 
pod číslem oddílu (přístavu)
barvy oddílu se nosí s číslem oddílu, barvy přístavu s číslem přístavu

velikost
tvarově různé, vždy vepsané obvodem nebo vrcholy do pomyslného 
kruhu o průměru 5 cm

popis, provedení
výšivky - různobarevné, různotvaré, zpravidla jednoduché tvary. Platí 
i pro znaky klubů OS, kmene RS, skupiny rodinného skautingu.

umístění
TŘETÍ v pořadí 1 - 2 cm, podle výšky postavy, na středové ose pod 
číslem oddílu
označení mateřského oddílu mohou nosit i činovníci VOJ

velikost
kruh, průměr 3,5 cm

popis, provedení
výšivky - různobarevné jednoduché symboly vyjadřující název druži-
ny. V oddílech, kde pracují společně družiny skautů a vlčat, světlušek 
a skautek, je možno používat družinový znak i pro šestku vlčat nebo roj 
světlušek.

umístění
ČTVRTÝ v pořadí 1 - 2 cm, podle výšky postavy, na středové ose pod 
oddílovým znakem
není-li tak, 2 cm pod číslem oddílu.

číslo oddílu

barvy oddílu / přístavu VS

oddílový znak

družinový znak
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velikost
kruh, průměr 3,5 cm; strana trojúhelníku 2,3 cm

popis, provedení
výšivka v podkladu barvě košile, rovnostranný trojúhelník v barvě roje, 
obruba v barvě košile; nepoužívá se žlutá barva
V oddílech, kde pracují společně družiny světlušek a skautek je možno 
používat družinový znak i pro roj světlušek.

umístění
ČTVRTÝ v pořadí 1 - 2 cm, podle výšky postavy, na středové ose pod 
oddílovým znakem

velikost
kruh, průměr 3,5 cm; výška vlčka 2,8 cm, šířka vlčka 2 cm

popis, provedení
výšivka v podkladu barvě košile, silueta hlavy vlka v barvě šestky, obruba 
v barvě košile.
V oddílech, kde pracují společně družiny vlčat a skautů, je možno používat 
družinový znak i pro smečku vlčat

umístění
ČTVRTÝ v pořadí 1 - 2 cm, podle výšky postavy, na středové ose pod 
oddílovým znakem

velikost
šířka 4 cm; výška 2  - 5 cm podle počtu véček

popis, provedení
podklad v barvě košile; „V“ vyšitá žlutě

1 V - podšestník/ice
2 V - šestník/ice
3 V - Mauglí, Velká světluška

umístění
našitý PÁTÝ v pořadí, 1 - 2 cm (dle výšky postavy) na středové ose pod 
označením šestky nebo družiny 
Nenosí se na košili s krátkým rukávem

velikost
šířka 4 cm; výška 2  - 5 cm podle počtu véček

popis, provedení
podklad v barvě košile; „V“ vyšita zeleně

1 V - podrádce/kyně, 2 V - rádce/kyně, 3 V - oddílový podrádce/kyně, 
4 V - oddílový rádce/kyně

umístění
našitý PÁTÝ v pořadí, 1 - 2 cm, (dle výšky postavy) na středové ose pod 
označením šestky nebo družiny. 
Nenosí se na košili s krátkým rukávem!

šestka světlušek

šestka vlčat

funkční štítek vlčat a světlušek

funkční štítek skautů a skautek
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velikost
šířka 5 cm; výška 6 cm

popis, provedení
žlutá výšivka, u vlčat a žabiček bílá, na podkladu v barvě košile, obruba 
v barvě košile
kotva - člunař/ka
kormidlo - kormidelník/ice
kormidlo s kotvou - lodivod/ka

umístění
našitý PÁTÝ v pořadí, 1,5 - 2,5 cm (dle výšky postavy) na středové ose 
pod oddílovými barvami
PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

Nenosí se na košili s krátkým rukávem!

funkční štítek mladších členů 
vodních skautů

funkční štítek činovníků velikost
šířka 5 cm; výška 7,5 cm; na nelesklém podkladu

umístění
našitý ČTVRTÝ v pořadí, 1 - 2 cm (dle výšky postavy) na 
středové ose pod znakem oddílu
Nenosí se na košili s krátkým rukávem

OS, HKVS, RSRJ, ÚRKJ, VRJ nosí ve štítu tato písmena

ZOJ VOJ ústřední orgány
středisko přístav okres kraj HKVS ostatní

zelená modrá hnědá černá šedá

1 V

zástupce vůd-
ce oddílu palubní

jmenovaný 
člen rady

jmenovaný 
člen rady komodor _

jmenovaný 
člen rady

jmenovaný 
člen rady

2 V

vůdce oddílu kapitán
volený člen 

rady
volený člen 

rady přístavný členvolený člen 
rady

volený člen 
rady

3 V
zástupce 

vedoucího 
střediska

přístavný
místopředse-

da rady
místopředse-

da rady zástupce hl. 
kapitána 

místonáčelník
místostarosta

zástupce před-
sedy

4 V vedoucí  stře-
diska

 kapitán pří-
stavu

předseda 
rady

předseda 
rady hlavní kapitán 

náčelník
starosta
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umístění
nosí se na levém rukávu slavnostního obleku činovnic a činovní-
ků VS, umístěn je v polovině vzdálenosti mezi okrajem rukávu 
a ozdobným prýmkem na vnější straně rukávu saka

rukávové označení VS - oblek

nárameníkové označení VS

B.2. LEVÁ  STRANA KOŠILE - čestná a kvalifikační

velikost
výška 1 cm; šířka 38 mm podle druhu vyznamenání 

popis, provedení 
tkaná silonová stuha v předepsaných barvách odpovídajícího vyzname-
nání (viz. Statuty skautských řádů a vyznamenání)

umístění
těsně nad patku kapsy, souměrně od středu kapsy na obě strany, max. tři 
v jedné řadě, v pořadí, jak ukládá příslušný statut

velikost
výška 1,5 cm; šířka 1,7 cm 

popis, provedení
kovový lipový lístek s řapíkem a žilnatinou; upínání: dvě rozevírací 
pacičky - splinty, upevněné ve středu
stříbro - 10 - 25 let služby
zlato - 30 a více let služby
Uděluje se vždy po pětiletí.

umístění
na středu patky kapsy košile - nosí se bez plstěné podložky, řapíkem 
dolů

stužky vyznamenání

čestná léta

umístění
nosí se jen na náramenících letní vodácké košile
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služební léta

stupně zdatnosti pro 
skautky a skauty

velikost
výška 1,5 cm; šířka 1,3 cm

popis, provedení
kovový lipový lístek s řapíkem a žilnatinou; upínání: dvě rozevírací 
pacičky - splinty, upevněné ve středu
bronz - 1 rok služby
stříbro - 5 let služby
zlato - 10 let služby

umístění
na pravém středovém okraji patky kapsy - nosí se bez plstěné podložky, 
řapíkem dolů

velikost
výška 4,5 cm; šířka 3 cm

popis, provedení
kovový odznak směrové růžice s mírně prodlouženým horním hrotem, 
plasticky vyvedená, usazená v obdélníkovém rámu se zaoblenými rohy; 
povrch v barvě bronzové; čtyři dírky na přišití
Stupně odlišují barevné plstěné podložky:
nováčkovská zkouška bez podložky
1. stupeň  bílý podklad
2. stupeň  žlutý podklad

umístění
na středu kapsy

velikost
hvězdička vepsaná do kružnice o průměru 1 cm

popis, provedení
souměrná pěticípá hvězdička s vystouplými středovými hranami; povrch 
v barvě bronzové; upínání: dvě rozevírací pacičky 

umístění
hvězdičky se připínají nad sebe na střed kapsy. Tyto hvězdy nosí též 
i vodní vlčata místo stříbrné a zlaté stopy.

velikost
rovnostranný trojúhelník o straně 3,2 cm

popis, provedení
stříbrná stopa: na hnědém podkladu bílá stopa vlka, obruba červená
zlatá stopa: na hnědém podkladu žlutá stopa vlka, obruba červená

umístění
na středu kapsy

stupně zdatnosti světlušek, žabiček 
a vodních vlčat

stupně zdatnosti vlčat
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velikost
čtverec postavený na špičku, hrana 4 cm

popis, provedení
vyšívaný odznak, český lev na červeném podkladu, žlutý lem
Lví skaut I. stupně má lemování šedé (stříbrné)
Lví skaut II. stupně má lemování žluté (zlaté) 

umístění
na středu kapsy, činovník jej může nosit, jestliže mu byl udělen před 
dosažením 18 let věku

V tomto případě se nosí kvalifikační odznaky na pravé straně kapsy 
košile.

velikost
šířka 43 mm; výška 36 mm

popis, provedení
vyšívaný odznak, stříbrný bobr na modrém podkladu, žlutý lem
Mladý Bobr I. stupeň má lemování bílé
Bobr II. stupeň má lemování žluté 
PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

umístění
na středu kapsy, činovník jej může nosit, jestliže mu byl udělen před 
dosažením 18 let věku

V tomto případě se nosí kvalifikační odznaky na pravé straně kapsy 
košile.

velikost
kruh, průměr 3,2 cm

popis, provedení
v okruží kovového odznaku umístěna heraldická lilie; povrch v barvě 
bronzové; v horním a dolním vrcholu dírky na přišití; nosí se bez barev-
ných plstěných podložek

umístění
na středu kapsy

velikost
kruh, průměr 3,2 cm

popis, provedení 
v okruží kovového odznaku umístěna česká skautská lilie tvarově odlišná 
od oficiálního znaku Junáka; povrch v barvě stříbrné a pes vybarven čer-
ně; v horním a dolním vrcholu dírky na přišití nebo vodorovný špendlík 
- šanýr s pojistkou; nosí se bez barevných plstěných podložek

umístění
na středu kapsy, mohou se nosit vůdcovský i instruktorský odznak pod 
sebou

Lví skaut

Bobr

čekatelský odznak

vůdcovský odznak
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B.3. PRAVÝ RUKÁV KOŠILE - kvalifikační

velikost
kruh, průměr 3,2 cm

popis, provedení
v okruží kovového odznaku umístěny tři tee-pee, prostřední zobrazeno 
v popředí s otevřeným vchodem; povrch v barvě bronzové; tři dírky na 
přišití

umístění
na středu kapsy, mohou se nosit vůdcovský i instruktorský odznak pod 
sebou

velikost
kruh, průměr 3,1 cm

popis, provedení  
v okruží kovového odznaku umístěna heraldická lilie s kotvou a částí 
lana; povrch v barvě stříbrné; upínání: šroub s matičkou; nosí se bez 
barevných plstěných podložek

umístění 
na středu kapsy; vždy pouze jeden odznak dle vlastní volby (ve vztahu 
k instruktorskému nebo vůdcovskému odznaku)

velikost
jednostranný odznak o průměru 32 mm

popis, provedení
na rubu je ve stylizovaném věnci skautská lilie podložená zvlněnou 
stuhou s nápisem  “Za čin junácký”; nosí se bez barevných plstěných 
podložek

umístění
nosí se na středu levé kapsy košile či na pravé straně slavnostního saka

V tomto případě se nosí kvalifikační odznaky na pravé straně kapsy 
košile.

velikost
výška 45 mm; šířka 32 mm

popis, provedení
odznak představuje tři překřížená pera s modrými vršky na podkladě 
barvy košile a s červeným lemem (skauti - béžová, vodní skauti - tma-
věmodrá)

umístění
DRUHÝ v pořadí, 1 cm pod mezinárodním znakem
Členové Junáka starší 18 let mohou na kroji tento odznak nosit, pokud 
byl splněn před 18. rokem věku.

instruktorský odznak

kapitánský odznak

Čestný odznak
„Za čin Junácký“

Tři orlí pera
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velikost
tvarově různé, vždy vepsané obvodem nebo vrcholy do pomyslného 
kruhu o průměru 5 cm

popis, provedení
vyšívané různobarevné jednoduché znaky konkrétních LK, LŠ…; ob-
ruba různá barevně ladící se znakem; v případě LK a VLK znak nesmí 
obsahovat více jak jedno tee-pee

umístění
DRUHÝ v pořadí 1 cm pod mezinárodním znakem

velikost
kruh, průměr 3,5 cm

popis, provedení
vyšívané jednoduché barevné znaky jednotlivých zkoušek - viz Odborné 
zkoušky skautek a skautů 
1. stupeň - lemování bělošedé
2. stupeň - lemování žluté
3. stupeň - lemování červené (VS - modře)

umístění
1 cm pod předchozími nášivkami, nejvýše tři v jedné řadě; v řadě se 
nekombinují s odbornostmi; členové Junáka starší 18 let již na kroji tyto 
odznaky nenosí

velikost
trojúhelník; základna 4,5 cm, ramena 3,5 cm

popis, provedení
vyšívaný nebo tkaný rovnoramenný trojúhelník se zaoblenými rohy, po-
stavený na vrchol, s příslušným barevným námětem a barvou podkladu

umístění
našívají se druhé v pořadí 1 cm pod znak WAGGGS, po dvou vedle 
sebe tak, jak byly získány; světýlka bílé skupiny se nosí nejvýše, pak 
následují další druhy

velikost
trojúhelník; základna 4,5 cm, ramena 3,5 cm

popis, provedení
vyšívaný nebo tkaný rovnoramenný trojúhelník se zaoblenými rohy, po-
stavený na vrchol, s příslušným barevným námětem a barvou podkladu

umístění
našívají se druhé v pořadí 1 cm pod znak WOSM; vlčci bílé řady nejvýše, 
dále pak v pořadí, jak byly získány; po dvou vedle sebe; vlčci bílé skupiny 
se nosí nejvýše, pak následují další druhy

znaky vzdělávacích akcí

odborné zkoušky

světýlka

vlčci
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B.4.1. PRAVÁ STRANA KOŠILE - kvalifikační odznaky

velikost
kruh, průměr 3,5 cm

popis, provedení
vyšívaný nebo tkaný kruh s příslušným námětem, jedná se o zvláštní 
odbornou zkoušku

umístění
našívají se druhé v pořadí 1 cm pod znak WOSM / WAGGGS

velikost

popis, provedení
vyšívaný nebo tkaný kruh s příslušným námětem, jedná se o zvláštní 
odznak

umístění
na středové ose kapsy pod patkou 

velikost
kruh, průměr 3 cm

popis, provedení
kovový stříbrný liliový kříž s kruhovou obrubou, podklad dle stupně, 
popř. nášivka v patřičném podkladu

1. stupeň - žlutý
2. stupeň - modrý
3. stupeň - červený
dospělí - bílý
duchovní rádci - černý

umístění
na středové ose kapsy pod patkou 

velikost
délka 6 cm; šířka 8 mm, podklad přesahuje šíp o 5 mm

popis, provedení
tmavomodrý šíp obroubený žlutou nitkou; oříznutý ve tvaru výšivky; 
přesah tmavě zelený
v případě, že je nositel současně držitelem Liliového kříže, našívá se 
Modrý šíp odříkání pod něj vodorovně, hrotem k zapínání košile

umístění
na středu kapsy, hrotem vzhůru

hnědá panda

srdce na dlani

liliový kříž

Modrý šíp odříkání
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B.4.2. PRAVÁ STRANA KOŠILE - příležitostné znaky

velikost
průměr 38 mm  

popis, provedení
nejvyšší odborka pro vlčata; postava sedícího vlka v kruhu, odznak je 
v kovovém provedení

umístění
na středu kapsy nad Modrým šípem odříkání

velikost
průměr 38 mm  

popis, provedení 
nejvyšší odborka pro světlušky, květ sedmikrásky v kruhu,
odznak je v kovovém provedení

umístění
na středu kapsy nad Modrým šípem odříkání

velikost
různé

popis, provedení
nášivky - barevně, tvarově i námětově různého provedení. Nášivka se 
nosí po dobu trvání akce a po ní nejdéle do konce kalendářního roku,
v němž se akce uskutečnila; nosí se nejvýše dvě nášivky, podle velikosti 
nebo tvaru řazené nad a nebo vedle sebe

umístění
2 cm nad patkou kapsy (0,5 cm nad mezinárodní domovenkou)

velikost
různé

popis, provedení
kovový nebo z jiného materiálu (kůže, sklo, dřevo, plast); s rozličnými 
způsoby uchycení (špendlík, jehla). 
Odznak se nosí po dobu trvání akce a po ní nejdéle do konce kalendářního 
roku, v němž se akce uskutečnila; nosí se nejvýše dva odznaky.

umístění
na patce kapsy; blíže středu košile

šedý bratřík

sedmikráska

příležitostné a účastnické nášivky

příležitostný odznak
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B.5.   ZNAKY NA ŠÁTKU

B.6. DOPLŇKY K ŠÁTKU

velikost
tvarově různý, zásada, že 2/3 jeho plochy se vepíší do kruhu o průměru 
4 cm

popis, provedení
tvarově a námětově různé výšivky, zpravidla vícebarevné, je nepřípustné 
nosit více jak jeden znak současně

umístění
v zadním cípu žlutých, hnědých, modrých VS i OS šátků 1 - 2 cm od 
okraje obou stran

velikost
kruh, průměr 3,5 cm

popis, provedení
na modrém podkladu výšivka jednoho tee-pee modrou, žlutou a červe-
nou barvou, obruba žlutá; pro absolventy lesních a vůdcovských lesních 
kurzů

umístění
v zadním cípu žlutých, hnědých, modrých VS i OS šátků 1 - 2 cm od 
okraje obou stran, absolventi VLKu nosí tento znak na šedém šátku 
s lemem 1 cm širokým dle povahy vzdělávací akce

velikost
kruh, průměr 3,5 cm

popis, provedení
na modrém podkladu výšivka tří tee-pee modrou, žlutou a červenou barvou, 
obruba žlutá; pro absolventy lesních a instruktorských lesních škol

umístění
v zadním cípu šedých šátků 1 - 2 cm od okraje obou stran

velikost
úměrný velikosti nositele

popis, provedení
turbánek je zhotoven z kůže nebo i jiného přírodního materiálu, může být 
jakéhokoliv typu (jednoduchý, složitý) a provedení (pletený, vyřezávaný) 
a může být doplněn pod ním visícími symboly užívanými na turbánku 
v oddíle nebo osobně (dřívka, dřevěné korálky),  není přípustné používat 
krabičky, dráty, sponky atp. Není-li turbánek, zavazuje se šátek dobráč-
kem nebo kravatovým uzlem.

umístění
jako spona šátku

Znak střediska

lesní kurz

lesní škola

turbánek
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velikost
úměrný velikosti vlčete

popis, provedení
kožený turbánek, na jehož spodním okraji je zavěšen kožený pletenec 
se třemi „vlčími tesáky“ ze dřeva, plastu, moduritu na konci; vlastní 
výroba

umístění
jako spona šátku
Tento turbánek může nosit i skaut, splní-li podmínky jako vlče.

velikost
úměrný velikosti světlušky

popis, provedení
kožený turbánek, na jehož spodním konci je zavěšen zelený lístek se 
třemi kapkami rosy

umístění
jako spona šátku
Tento turbánek může nosit i skautka, splní-li podmínky jako světluška.

popis, provedení
odlitá kopie obsidiánového hrotu šípu s očkem na provlečení koženého 
řemínku

stříbrný - vůdci LŠ na dobu výkonu funkce, trvale zůstává vůdcům, kteří 
úspěšně vedli tři LŠ
bronzový - zástupci vůdce LŠ

umístění
kožený řemínek vede vzadu pod šátkem a límcem a vpředu pod turbán-
kem vystupuje na povrch šátku volně visícím hrotem; řemínek je 80 cm 
dlouhý; nenosí se na vázance

velikost
dle výšky postavy nositele

popis, provedení
barevná, kroucená, pletená nebo oplétaná šňůrka 
žlutá - světlušky, vlčata, žabičky
zelená - skautky a skauti
světlemodrá - vodní skauti a skautky
červená - rangers a roveři
bílá - činovnice a činovníci 
tmavomodrá - oldskauti organizovaní u OS

umístění
na levém rameni provlečena pod nárameníkem košile, volně spuštěna do 
levé kapsy, na konci je umístěna dvouhlasná skautská píšťalka

tři bílé tesáky

tři kapky rosy

obsidiánový hrot

šňůrka
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B.7. OPASEK

B.8. ODZNAKY NA POKRÝVCE HLAVY

velikost
délka 6,3 cm; šířka 5 mm

popis, provedení
kovová spona, uprostřed česká skautská lilie popř. znak LŠ, střediska 
apod.

umístění
jako běžná kravatová spona, nejméně 15 cm pod vytkávanou lilií na 
kravatě

velikost
šířka 8 cm, průměr okruží 4,3 cm, vnitřní výška oka na popruh je
3,3 cm

popis, provedení
spona je dvoudílná, okruží má oko na popruh dvojité, pro kožené opasky 
opatřené zajišťovaním trnem; povrch bronzové barvy 
text: v horní části JUNÁK, v dolní BUĎ PŘIPRAVEN; nápisy od sebe 
dělí dvě lipové ratolesti se třemi lístky, z každé strany jedna 

umístění 
na kurtovém zeleném, hnědém (pro VS bílém) popruhu nebo koženém 
řemenu

velikost
šířka 2,1 cm; výška 2,3 cm

popis, provedení
kovový odznak shodný se současným znakem Junáka, prolisovaný, oříz-
nutý; povrch zlato a stříbro, trojlístek vybarven modře, pes černě;
upínání: dvě rozevírací pacičky

umístění
na přední straně uprostřed středové osy; u baretů posunut k levé straně
nad oko; nenosí se na kšiltovce

velikost
kruh, průměr 4 cm

popis, provedení
výšivka shodná se současným znakem Junáka; obruba v barvě podkladu, 
podklady dle barvy užívaných pokrývek hlavy, trojlístek vyšit modře, pes 
černě na bílém štítku, lilie žlutá, čárky na listech lilie černé

umístění
na přední straně, dle možností vyšit přímo na ní; uprostřed středové osy; 
u baretů posunut k levé straně nad oko; pouze na baretu a kšiltovce

kravatová spona

Opasková spona

střední lilie

střední lilie nášivka
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velikost
šířka 2,1 cm; výška 2,3 cm

popis, provedení
kovový odznak plný, oříznutý; povrch stříbrná patina

umístění
na přední straně, dle možností  uprostřed středové osy klobouku, u baretů 
posunut k levé straně nad oko, u lodičky na levé straně předního cípu

velikost
šířka 2,3 cm; výška 3,35 cm

popis, provedení
kovový odznak plný, oříznutý; povrch stříbrná patina, trojlístek modrý, 
lilie žlutá, pes černý, výplň oka na kotvě bílá; upínání: šroub a matka

PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

umístění
na přední straně pokrývky hlavy uprostřed středové osy, u lodičky na 
levé straně předního cípu

velikost
šířka 5,5 cm; výška 5 cm

popis, provedení
vyšívaný odznak VS určený pro kapitány, vodácký sendvič na modrém 
podkladu, z každé strany umístěny tři lipové lístky zlaté barvy
PLATÍ POUZE PRO VODNÍ SKAUTY

umístění
na přední straně brigadýrky uprostřed středové osy 

velikost
šířka 1,2 cm; výška 1,9 cm

popis, provedení
kovový odznak - oříznutá hlava vlka, povrch bronzové barvy; upínání: 
dvě rozevírací pacičky

umístění
na přední straně, uprostřed středové osy; u baretů posunut k levé straně 
nad oko

velikost
šířka 1,6 cm; výška 1,7 cm

popis, provedení
kovový odznak - oříznutý trojlístek, ve spodní části stužka s nápisem 
„Pamatuj“; povrch bronzové barvy; upínání: dvě rozevírací pacičky

umístění
na přední straně, uprostřed středové osy; u baretů posunut k levé straně 
nad oko

klobouková lilie

vodácký sendvič

vlk

vodácký krab

trojlístek světlušek
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velikost
šířka 1,6 cm; výška 1,7 cm

popis, provedení
kovový odznak - oříznutý trojlístek, ve spodní části stužka s nápisem „Buď 
připravena“; povrch bronzové barvy; upínání: dvě rozevírací pacičky

umístění
na přední straně, uprostřed středové osy; u baretů posunut k levé straně 
nad oko, u lodičky na levé straně předního cípu

velikost
šířka 2,6 cm; výška 1,3 cm

popis, provedení
kovový odznak - oříznutá písmena RS povrch bronzové barvy; upínání: 
dvě rozevírací pacičky

umístění
na přední straně, uprostřed středové osy; u baretů posunut k levé straně 
nad oko, u lodičky na levé straně předního cípu

trojlístek skautek

roverský odznak


