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KROJOVÉ OZNAÈENÍ
Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

velikost popis, provedení umístìní

domovenka

�íøka 8 - 10cm, dle poètu 
písmen v názvu; vý�ka 
2cm, vý�ka písmene 1cm

podklad v barvì ko�ile, text a olemování 
èervenì, VS �lutì. V textu název místa, kde je 
skaut regidtrován (u víceslovných názvù 
mo�no pou�ít vhodné zkratky nebo men�í 
písmo), èlen Svojsíkova oddílu má text 
Svojsíkùv oddíl

na�ita první v poøadí, 
støedem horního okraje 
pøímo na ramenním �vu

èíslo oddílu

vý�ka 2,5cm; �íøka dle 
èísla 2,5 - 3,5cm; vý�ka 
èíslic, písmen 1,5cm

podklad v barvì ko�ile, èíslice, písmena a 
olemování èervenì, u VS �lutì. V textu èíslo 
oddílu, RS nebo OS

na�ito druhé v poøadí   1 -
2cm (dle vý�ky postavy) 
na støedové ose pod 
domovenkou; oznaèení 
mateøského oddílu mo-
hou nosit i èinovníci 
vy��ích OJ.

èíslo pøístavu 

VS

kruh prùmìru 2,5cm, 
vý�ka èíslice 1,5cm

podklad v barvì ko�ile, èíslice a olemování 
�luté; v textu èíslo pøístavu VS

na�ito druhé v poøadí   1 -
2cm (dle vý�ky postavy) 
na støedové ose pod 
domovenkou; toto 
oznaèení nosí jen 
èinovníci pøístavu

�íøka 4cm, vý�ka 1cm páska je rozdìlena na tøi pole v pomìru 1:2:1. 
Barvy jsou v�dy shodné s oddílovou neb 
pøístavní vlajkou.

�íøka 4 cm, vý�ka 2 - 
5cm, dle poètu V

podklad v barvì ko�ile; V vy�ita zelenì, v 
okraji dosahují k obrubì, ta v barvì ko�ile

1V pod�estník/ice; podrádce/kynì
2V �estník/ice; rádce/kynì
3V Mauglí, Velká svìtlu�ka; oddíl. podrádce/kynì
4V oddílový rádce/kynì

A. POVINNÉ OZNAÈENÍ

A.1. LEVÝ RUKÁV KO�ILE

barvy oddílu  

pøístavu VS

na�ity tøetí v poøadí 1,5 - 
2,5cm podle vý�ky 
postavy, na støedové ose, 
pod èíslem oddílu 
(pøístavu)

funkèní �títek

Pátý v poøadí, 1 - 2cm, 
podle vý�ky postavy, na 
støedové ose, pod 
oznaèením �estky nebo 
dru�iny
Nenosí se na ko�ili s krát-
kým rukávem!

Není pøípustné kombinovat èíslo oddílu a barvy pøístavu a naopak!!!
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velikost popis, provedení umístìní
�íøka 5cm, vý�ka 6cm �lutá vý�ivka na podkladu v barvì ko�ile, 

obruba v barvì ko�ile
Ètvrtý v poøadí; 1,5 - 
2,5cm, podle vý�ky 
postavy, na støedové ose 
pod oddíl. barvami.

kotva èlunaø/ka
kormidlo kormidelník /ice

kormidlo s kotvou lodivod/ka

Nenosí se na ko�ili s krát-
kým rukávem!funkèní �títek 

VS

okres kraj ÚRJ
hnìdá tmavomodrá �edá

bez V èlen èlen
1V volený èlen volený èlen jmenovaný èlen
2V zpravodaj zpravodaj volený èlen

4V pøedseda pøedseda starosta, náèelníci*

3V

funkèní �títek 

èinovnický

*Náèelní, náèelníci a 
jejich zástupci mají v 
horní èásti �títku písmena 
DK, CHK nebo OS

Èinovník je povinen nosit na kroji �tít s oznaèením nejvy��í funkce, kterou 
zastává.

�íøka 5cm, vý�ka 7,5cm na nelesklém pokladu

støedisko
zelená, modrá VS

èlen
zástupce VO
vùdce oddílu

vùdce støediska

Nenosí se na ko�ili s krát-
kým rukávem!

ètvrtý v poøadí; 1 - 2cm, 
podle vý�ky postavy, na 
støedové ose, pod 
znakem oddílu nebo 
èíslem oddílu

zástupce vùdce 
støediska

zástupce zástupce
místostarosta,  

místonáèelníci*; 
pøedseda RK a SmR

fialový podklad s bílou mezinárodní lilií v kruhu 
obtoèenou bílým provazem spojeným uzlem 
pøátelství; obruba ob�ita v barvì podkladu

první v poøadí, 1cm pod 
ramenním �vem na 
støedové ose

Nosí jej vlèata skauti, 
roveøi a èinovníci

modrý podklad, mezinárodní dívèí znak vy�it 
svìtle oran�ovì, obruba v barvì podkladu

první v poøadí, 1 cm pod 
ramenním �vem na 
støedové ose
nosí jej svìtlu�ky, 
�abièky, skautky, 
rangers, èinovnice

svìtle modrý podklad, ve støedu èervená 
mezinárodní lilie s bílými hvìzdièkami a 
støelkou, podlo�ená bílým trojlístkem

první v poøadí, 1 cm pod 
ramenním �vem na 
støedové ose
nosí jej oldskauti a 
oldskautky (èlenové 
kmene  dospìlých)znak ISGF

znak WOSM

kruh prùmìr 4cm

znak WAGGGS

kruh prùmìr 4cm

kruh prùmìr 4cm

A.2. PRAVÝ RUKÁV
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velikost popis, provedení umístìní
vý�ka 4,3cm; �íøka 3,4cm èeská skautská lilie, pes èernì vybarven, 

povrch v barvì bronzové
upínání: vodorovný �pendlík - �anýr nebo dírky 
na pøi�ití ve vrcholu horního a dolního listu

vý�ka 4,3cm; �íøka 3,4cm èeská skautská lilie, pes èernì vybarven, 
povrch v barvì bronzové; trojlístek plstìný, 
tmavomodrý, bez stopky

upínání: vodorovný �pendlík - �anýr nebo dírky 
na pøi�ití ve vrcholu horního a dolního listu

slibový odznak 

svìtlu�ek      

a �abièek

obdélník se zaoblenými 
rohy; vý�ka 2,7cm, �íøka 
2cm

ve støedu kovového odznaku trojlístek 
svìtlu�ek s heslem na stuze, v pozadí tøi 
paprsky na obì strany; povrch v barvì 
bronzové

na støedové ose nad 
patkou kapsy

slibový odznak 

vlèat

ovál; vý�ka 4,2cm, �íøka 
3,2cm

v kovovém odznaku umístìna hlava vlka z 
èelního pohledu; povrch v barvì bronzové; v 
horní a dolní èásti obvodového oválu dírky na 
pøi�ití

na støedové ose nad 
patkou kapsy

v okru�í kovového odznaku umístìna 
heraldická lilie; povrch v barvì bronzové; v 
horním a dolním vrcholu dírky na pøi�ití

nosí se bez barevných plstìných podlo�ek

v okru�í kovového odzaku umístìna èeská 
skautská lilie tvarovì odli�ná od oficiálního 
znaku Junáka; povrch v barvì støíbrné, �títek v 
bronzové a pes vybarven èernì; upínání: v 
horním a dolním vrcholu dírky na pøi�ití nebo 
vodorovný �pendlík - �anýr s pojistkou

nosí se bez barevných plstìných podlo�ek

v okru�í kovového odzanku tøi týpí, prostøední 
zobrazeno v popøedí s otevøeným vchodem; 
povrch v barvì bronzové; ètyøi dírky na pøi�ití

nosí se bez barevných plstìných podlo�ek

na støedové ose nad 
patkou kapsy; je-li 
nositelka dr�itelkou 
vyznamenání, nosí se 
nad stu�kou 
vyznamenání.

slibový odznak 

skautek 

na støedové ose nad 
patkou kapsy; je-li nositel 
dr�itelem vyznamenání, 
nosí se nad stu�kou 
vyznamenání.slibový odznak 

skautù

èekatelský 

odznak

kruh, prùmìr 3,2cm

A.3. LEVÁ STRANA KO�ILE

na støedu kapsy

instruktorský 

odznak

kruh, prùmìr 3,2cm na støedu kapsy; v�dy 
pouze jeden odznak dle 
vlastní volby (ve vztahu k 
mana�er. nebo instruktor. 
odz.)

kruh, prùmìr 3,2cm

vùdcovský 

odznak

na støedu kapsy; v�dy 
pouze jeden odznak 
vy��ího stupnì (ve 
vztahu k èekatel. odz.), 
nebo dle vlastní volby (ve 
vztahu k mana�er. nebo 
instruktor. odz.)
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velikost popis, provedení umístìní

kapitánská 

zkou�ka VS

kruh, prùmìr 3,1cm v okru�í kovového odzanku heraldická lilie s 
kotvou a èástí lana; povrch v barvì støíbrné; 
upínání: �roub s matièkou

na støedu kapsy; v�dy 
pouze jeden odznak dle 
vlastní volby (ve vztahu k 
vùdcovskému, mana�er. 
nebo instruktor. odz.)

vý�ka 4,5cm; �íøka 3cm kovový odznak smìrové rù�ice s mírnì 
prodlou�eným horním hrotem, plasticky 
vyvedená, usazená v obdélníkovém rámu se 
zaoblenými rohy; povrch v barvì bronzové; 
ètyøi dírky na pøi�ití; Stupnì odli�ují barevné 
plstìné podlo�ky

nováèkovská bez podlo�ky
1. stupeò bílý podklad
2. stupeò �lutý podklad

velikost popis, provedení umístìní

stupnì 

zdatnosti 

svìtlu�ek     

a �abièek

hvìzdièka vepsaná do 
kru�nice o prùmìru 1cm

Soumìrná pìticípá hvìzdièka s vystouplými 
støedovými hranami; povrch v barvì bronzové; 
upínání: dvì rozevírací pacièky

hvìzdièky se pøipínají nad 
sebe na støed kapsy

støíbrná stopa: na hnìdém podkladì bílá stopa 
vlka, obruba èervená; VS - modrý podklad, 
obruba �lutá

na støedu kapsy

zlatá stopa: na hnìdém podkladì �lutá stopa 
vlka, obruba èervená; VS - modrý podklad, 
�lutá obruba

nosí se jen vy��í získaný 
stupeò

lví skaut

ètverec postavený na 
�pièku, hrana 4cm

vy�ívaný odznak, èeský lev na èerveném 
podkladu

na støedu kapsy

na støedu kapsy

stupnì 

zdatnosti pro 

skautky      

a skauty

stupnì 

zdatnosti 

vlèat

rovnostranný trojúhelník 
o stranì 3,2cm
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mezinárodní 

domovenka

�íøka kapsy, vý�ka 1,7cm vý�ivka; podklad v barvì ko�ile, vlajeèka v 
pøíslu�ných národních barvách; text a obruba 
èervené (VS - �luté); vý�ka písmen 1cm; text: 
CZECH REPUBLIC

tìsnì nad patkou kapsy

A.4. PRAVÁ STRANA KO�ILE

�íøka 8cm, prùmìr okru�í 
4,3cm; vnitøní vý�ka oka 
na popruh je 3,3cm

spona je dvoudílná, okru�í má oko na popruh 
dvojité, pro ko�ené opasky opatøené 
zaji��ovacím trnem; povrch bronzové barvy; 

text: v horní èásti JUNÁK, v dolní BUÏ 
PØIPRAVEN!; nápisy od sebe dìlí dvì lipové 
ratolesti se tøemi lístky, z ka�dé strany jedna

støedový terè nese oficiální znak JUNÁKa, lilii 
s trojlístkem

A.5. OPASKOVÁ SPONA
na kurtovém zeleném, 
hnìdém (pro VS bílém) 
popruhu nebo ko�eném 
øemenu
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velikost popis, provedení umístìní
vý�ivky - rùznobarevné, rùznotvaré, zpravidla 
jednoduché tvary

platí i pro znaky klubu OS, kmene RS, skupiny 
FS

oznaèení meteøského 
oddílu mohou nosit  i 
èinovníci vy��ích OJ

vý�ivky - rùznobarevné jednoduché symboly 
vyjadøující název dru�iny

V oddílech, kde pracují spoleènì dru�iny 
skautù a vlèat, svìtlu�ek a skautek je mo�no 
pou�ívat dru�inový znak i pro �estku vlèat 
nebo svìtlu�ek

vý�ivka na podkladu v barvì ko�ile, 
rovnostranný trojúhelník v barvì �estky, 
obruba v barvì ko�ile; nepou�ívá se �lutá 
barva!

V oddílech, kde pracují spoleènì dru�iny 
svìtlu�ek a skautek je mo�no pou�ívat 
dru�inový znak i pro �estku svìtlu�ek

vý�ivka na podkladu v barvì ko�ile silueta 
hlavy vlka v barvì �estky, obruba v barvì 
ko�ile

V oddílech, kde pracují spoleènì dru�iny 
skautù a vlèat  je mo�no pou�ívat dru�inový 
znak i pro �estku vlèat 

vy�ívané rùznobarevné jednoduché znaky 
konkrétních LK, L�, �; obruba rùzná barevnì 
ladící se znakem
v pøípadì LK a VLK znak nesmí obsahovat 
více jak jedno týpí

kruh prùmìr 3,5cm vy�ívané jednoduché barevné znaky 
jednotlivých zkou�ek - viz. publikace Odborné 
zkou�ky skautek a skautù (1998)

1. stupeò lemování bìlo�edé
2. stupeò lemování �luté
3. stupeò lemování èervené (VS - v barvì ko�ile)

B. DOPORUÈENÉ OZNAÈENÍ

B.1. LEVÝ RUKÁV KO�ILE

B.2 PRAVÝ RUKÁV KO�ILE
tvarovì rùzné, v�dy 
vepsané obvodem nebo 
vrcholy do pomyslného 
kruhu o prùmìru 5cm

1 cm pod pøedchozími 
ná�ivkami; nejvý�e tøi v 
jedné øadì; v øadì se 
nekombinují s 
odbornostmi

oddílový znak

tvarovì rùzné, v�dy 
vepsané obvodem nebo 
vrcholy do pomyslného 
kruhu o prùmìru 5cm

tøetí v poøadí 1 - 2cm, 
podle vý�ky postavy, na 
støedové ose pod èíslem 
oddílu

kruh prùmìr 3,5cm, 
vý�ka vlèka 2,8cm, �íøka 
vlèka 2cm

ètvrtý v poøadí 1 - 2cm, 
podle vý�ky postavy, na 
støedové ose pod 
znakem oddílu, smeèky 
nebo èíslem oddílu, 
smeèky�estka vlèat

ètvrtý v poøadí 1 - 2cm, 
podle vý�ky postavy, na 
støedové ose pod 
oddílovým znakem (není-
li, tak 2cm pod èíslem 
oddílu)

dru�inový 

znak

kruh prùmìr 3,5cm

kruh prùmìr 3,5cm, 
strana trojúhelníku 2,3cm

ètvrtý v poøadí 1 - 2cm, 
podle vý�ky postavy, na 
støedové ose pod 
znakem oddílu, roje nebo 
èíslem oddílu, roje

�estka 

svìtlu�ek

druhý v poøadí 1cm pod 
mezinárodním znakem 

znaky        
vzdìlávacích akcí

odborné 

zkou�ky
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velikost popis, provedení umístìní

odborky 
svìtlu�ek a �abièek

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

vy�ívaný nebo tkaný rovnoramenný trojúhelník 
se zaoblenými rohy, postavený na vrchol, s 
pøíslu�ným barevným námìtem a barvou 
podkladu

na�ívají se druhé v poøadí 
1cm pod znak 
WAGGGS, po dvou 
vedle sebe, tak, jak byly 
získány

vlèci

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

vy�ívaný nebo tkaný rovnoramenný trojúhelník 
se zaoblenými rohy, postavený na vrchol, s 
pøíslu�ným barevným námìtem a barvou 
podkladu

na�ívají se druzí v poøadí 
1cm pod znak WOSM; 
vlèci bílé øady nejvý�e, 
dále pak v poøadí, jak 
byly získány,  po dvou 
vedle sebe

stu�ky 

vyznamenání

vý�ka 1cm, �íøka 26 - 
40mm podle druhu 
vyznamenání

tkaná silonová stuha v pøedepsaných barvách 
odpovídajícího øádu nebo vyznamenání; viz. 
Sbírka skautských pøedpisù a øádù

tìsnì nad patku kapsy, 
soumìrnì od støedu 
kapsy na obì strany, 
max. tøi v jedné øadì, v 
poøadí jak ukládá 
pøíslu�ný statut

vý�ka 1,5cm, �íøka 1,3cm kovový lipový lístek s øapíkem a �ilnatinou;  
upínání: dvì rozevírací pacièky - splinty, 
upevnìné ve støedu

bronz 1 rok slu�by
støíbro 5 let slu�by
zlato 10 let slu�by

rùzné ná�ivky - barevnì, tvarovì i námìtovì 
rùzného provedení 

kovový nebo z jiného materiálu (kù�e, sklo, 
døevo, plast) ; s rozliènými zpùsoby uchycení 
(�pendlík, jehla�)

pøíle�itostné  

a úèastnické 

ná�ivky

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

ná�ivka se nosí po dobu trvání akce a po ní 
nejdéle do konce kalendáøního roku, v nìm� 
se akce uskuteènila; nosí se nejvý�e dvì 
ná�ivky, podle velikosti nebo tvaru øazené nad 
a nebo vedle sebe

slu�ební léta

na pravém støedovém 
okraji patky kapsy - nosí  
se bez plstìné podlo�ky, 
øapíkem dolù

B.4. PRAVÁ STRANA KO�ILE

odznak se nosí po dobu trvání akce a po ní 
nejdéle do konce kalendáøního roku, v nìm� 
se akce uskuteènila; nosí se nejvý�e dva 
oznaky 

pøíle�itostný 

odznak

rùzné na patce kapsy; blí�e 
støedu ko�ile

B.3. LEVÁ STRANA KO�ILE
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velikost popis, provedení umístìní
na støedové ose kapsy 
nosí se pøi rùzných 
kurzech, semináøích, 
poradách, setkáních atp.

kruh prùmìr 3cm kovový støíbrný liliový køí� s kruhovou obrubou, 
podklad dle stupnì

1. stupeò �lutý
2. stupeò modrý
3. stupeò èervený

dospìlí bílý
duchovní rádci èerný

kovový kruh s vyjícím vlkem, povrch v barvì 
bronzové
smí jej nosit i skaut, získal-li jej jako vlèe

tmavomodrý �íp obroubený �lutou nitkou; 
oøíznutý ve tvaru vý�ivky; pøesah tmavì zelený

na støedu kapsy, hrotem 
vzhùru

tvarovì a námìtovì rùzné vý�ivky, zpravidla 
vícebarevné
Je nepøípustné nosit více jak jeden znak 
souèasnì!!!

lesní kurz

kruh prùmìr 3,5cm na modrém podkladu vý�ivka jednoho týpí 
modrou, �lutou a èervenou barvou, obruba 
�lutá; pro absolventy lesních a vùdcovských 
lesních kurzù

v zadním cípu hnìdých a 
modrých VS i OS �átkù 1 
- 2cm od okraje obou 
stran

lesní �kola

kruh prùmìr 3,5cm na modrém podkladu vý�ivka tøí týpí modrou, 
�lutou a èervenou barvou, obruba �lutá; pro 
absolventy lesních a instruktorských lesních 
�kol

v zadním cípu �edých 
�átkù 1 - 2cm od okraje 
obou stran

�edý bratøík

kruh prùmìr 3 cm

jmenovka

liliový køí�

na støedové ose kapsy 
pod patkou; v�dy nad 
Modrým �ípem odøíkání

v pøípadì, �e je nositel souèasnì dr�itelem Liliového køí�e, na�ívá se 
Modrý �íp odøíkání pod nìj vodorovnì, hrotem k zapínání ko�ile

modrý �íp 

odøíkání

délka 6cm, �íøka 8mm, 
podklad pøesahuje �íp o 
5mm

støed kapsy

B.5. �ÁTEK

znak 

støediska

tvarovì rùzný; zásada, �e 
2/3 jeho plochy se vepí�í 
do kruhu o prùmìru 4cm

v zadním cípu �lutých, 
hnìdých, modrých VS i 
OS �átkù 1 - 2cm od 
okraje obou stran
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velikost popis, provedení umístìní
jako spona �átku
není-li turbánek, zavasuje 
se �átek dobráèkem 
nebo kravatovým uzlem

ko�ený turbánek, na jeho� spodním okraji je 
zavì�en ko�ený spletenec se tøemi "vlèími 
tesáky" ze døeva, plastu, moduritu, � na 
konci; vlastní výroba

jako spona �átku

tento turbánek mù�e 
nosit i skaut, splnil-li 
podmínky jako vlèe

odlitá kopie obsidiánového hrotu �ípu s oèkem 
na provleèení ko�eného øemínku

støíbrný vùdci L� po dobu výkonu funkce, trvale 
zùstává vùdcùm, kteøí úspì�nì vedli tøi L�

bronzový zástupci vùdce L�

barevná kroucená, pletená nebo oplétaná 
�òùrka

�lutá svìtlu�ky, vlèata, �abièky
zelená skautky a skauti

svìtle modrá skautky a skauti VS
èervená rangers a roveøi

bílá èinovnice a èinovníci s vùdcovskou zkou�kou
tmavomodrá oldskauti organizovaní v OS

kravatová 

spona

délka 6,3cm, �íøka 5mm kovová spona, uprostøed èeská skautská lilie jako bì�ná kravatová 
spona, nejménì 15cm 
pod vytkanou liliií na 
kravatì

úmìrný velikosti nositele turbánek je zhotoven z kù�e neboi jiného 
pøírodního materiálu, mù�e být jakéhokoli typu 
(jednoduchý, slo�itý�) a provedení (pletený, 
vyøezáváný) a mù�e být doplnìn pod ním 
visícími symboly u�ívanými na turbánku v 
oddíle nebo osobnì (døívka, døevìné korálky, 
dobráèek, malé turbánky s tøásnìmi...); 
turbánek vè. pøívìskù nutno u�ívat s 
výtvarným vkusem; není pøípustné pou�ívat 
krabièky, dráty, sponky atp.

úmìrný velikosti vlèete

tøi bílé tesáky

obsidiánový 

hrot �ípu

ko�ený øemínek vede 
vzadu pod �átkem a 
límcem a vpøedu pod 
turbánkem vystupuje na 
povrch �átku volnì 
visícím hrotem; øemínek 
je 80cm dlouhý; nenosí 
se k vázance

�òùrka

turbánek
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velikost popis, provedení umístìní

støední lilie

�íøka 2,1cm; vý�ka 2,3cm kovový odznak shodný se souèasným znakem 
JUNÁKa, prolisovaný, oøíznutý; povrch zlato 
astøíbro, trojlístek vybarvem modøe, pes èernì; 
upínání: dvì rozevírací pacièky

na pøední stranì 
uprostøed støedové osy; u 
baretù posunut k levé 
stranì nad oko; nenosí 
se na k�iltovce

støední lilie 

ná�ivka

kruh prùmìr 4cm vý�ivka shodná se souèasným znakem 
JUNÁKa, obruba v barvì podkladu, podklady 
dle barvy u�ívaných pokrývek hlavy, trojlístek 
vy�it modøe, pes èernì na bílém �títku, lilie 
�lutá, èárky v listech lilie èerné

na pøední stranì, dle 
mo�ností vy�ít pøímo na 
ni; uprostøed støedové 
osy; u baretù posunut k 
levé stranì nad oko; 
pouze na baretu nebo 
k�iltovce

sendviè

�íøka 2,3cm, vý�ka 
3,35cm

kovový odznak plný, oøíznutý, povrch støíbrná, 
patina, trojlístek modrý, lilie �lutá, pes èerný, 
výplò oka na kotvì bílá; upínání: �roub a 
matka

na pøední stranì 
brigadýrky uprostøed 
støedové osy

vlk

�íøka 1,2cm; vý�ka 1,9cm kovový odznak  - oøíznutá hlava vlka, povrch 
bronzové barvy; upínání: dvì rozevírací 
pacièky

na pøední stranì, 
uprostøed støedové osy; u 
baretù posunut k levé 
stranì nad oko

trojlístek 

svìtlu�ek

�íøka 1,6cm, vý�ka 1,7cm kovový odznak - oøíznutý trojlístek, ve spodní 
èásti stu�ka s nápisem Pamatuj; povrch 
bronzové barvy; upínání: dvì rozevírací 
pacièky

na pøední stranì, 
uprostøed støedové osy; u 
baretù posunut k levé 
stranì nad oko

trojlístek 

skautek

�íøka 1,6cm, vý�ka 1,7cm kovový odznak - oøíznutý trojlístek, ve spodní 
èásti stu�ka s nápisem Buï pøipravena; 
povrch bronzové barvy; upínání: dvì 
rozevírací pacièky

na pøední stranì, 
uprostøed støedové osy; u 
baretù posunut k levé 
stranì nad oko

roverský 

odznak

�íøka 2,6cm; vý�ka 1,3cm kovový odznak - oøíznutá písmena RS; povrch 
bronzové barvy; upínání: dvì rozevírací 
pacièky

na pøední stranì, 
uprostøed støedové osy; u 
baretù posunut k levé 
stranì nad oko

klopová lilie

�íøka 1,5cm; vý�ka 
1,75cm

kovový odznak shodný se souèasným znakem 
JUNÁKA; prolisovaný oøíznutý; povrch - zlato 
a støíbro, trojlístek vybarven modøe, pes èernì; 
upínání: jehla na zapichování nebo trn s 
èepièkou

na civilním obleèení, 
nejlépe na klopì límce 
nebo patce kapsy, v�dy 
na levé stranì

B.6. POKRÝVKA HLAVY

B.7. CIVILNÍ OBLEK


