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KROJOVÝ ØÁD
Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

KROJOVÁ SOUÈÁST

SCHVÁLENO ÚRJ

1.  Úvodní ustanovení

Krojový øád popisuje jednotlivé èásti skautského kroje a jeho oznaèení. Upravuje podmínky
a zpùsob jeho no�ení a umístìní odznakù, ná�ivek a vyznamenání.

2.  Základní  ustanovení
2.1
Ka�dý èlen Junáka - svazu skautù a skautek ÈR (dále jen Junák) má právo nosit skautský kroj,
odpovídající jeho pohlaví, vìku, pøíslu�nosti a funkci v hnutí.

2.2
Ka�dá souèást skautského kroje je chránìna ochrannou známkou a látkovou visaèkou. Výjim-
ku tvoøí odznaky, ná�ivky a vyznamenání, není-li ochranná známka jejich souèástí.

2.2.1

Ka�dá základní souèást skautského kroje je oznaèena látkovou visaèkou:



strana 2Krojový øád

DOPORUÈENO ÚRJ

2.2.2
V�echny ostatní souèásti skautského kroje jsou oznaèeny následující látkovou visaèkou:

2.3
Výrobky, které mohou  být oznaèeny vý�e uvedeným zpùsobem, schvaluje podle platného
krojového pøedpisu Skupina pro ochranné známky, ustanovená Ústøední radou Junáka. Tato
komise se schází podle potøeby, ale nejménì jedenkrát za pùl roku.

3.  Zpùsob no�ení skautského kroje

3.1
V�ichni èlenové oddílu nosí shodný kroj. Charakter skautského kroje urèuje vùdce oddílu
a schvaluje støedisková rada podle vlastního uvá�ení a platného krojového øádu. Vùdce oddílu
i støedisková rada jsou povinni respektovat základní souèásti skautského kroje. Oddíly, sdru�e-
né ve støedisku, mohou nosit navzájem odli�ný skautský kroj.

3.2.1
Skautská skupina, vyjí�dìjící reprezentovat Junák do zahranièí, musí mít shodný skautský
kroj.

3.2.2
Pøi poøádání skautských akcí urèuje charakter skautského kroje akce podle vlastního uvá�ení a
platného krojového øádu. Pøi tom je povinen respektovat základní souèásti skautského kroje.
Toto rozhodnutí musí být sdìleno úèastníkùm v dostateèném pøedstihu a v�ichni ho respektují.
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4.  Skautský kroj

4.1  Základní s ouèásti skautského kroje
Základní souèásti skautského kroje nosí shodnì v�ichni èlenové Junáka. Jejich popis a soupis
obsahuje pøíloha èíslo 1 tohoto øádu.

4.2  Doporuèené souèásti skautského kroje
Doporuèené souèásti skautského kroje nosí shodnì v�ichni èlenové roje, smeèky èi oddílu.
Volí je vúdce roje, smeèky èi oddílu podle platného krojového øádu a vlastního uvá�ení. Schva-
luje je støedisková rada. Jejich popis a soupis obsahuje pøíloha èíslo 1 tohoto øádu.

5.  Oznaèení - vzhled a umístìní

5.1  Kvalifikace
Vzhled, umístìní a zpùsob no�ení skautské kvalifikace na skautském kroji urèuje Smìrnice pro
oznaèení kvalifikací a jejich umístìní.

5.2  Stupnì zdatnosti a odborky
Vzhled, umístìní a zpùsob no�ení stupòù zdatnosti a odborek na skautském kroji urèuje Smìr-
nice pro umístìní a zpùsob no�ení stupòù zdatnosti a odborek.

5.3  Hodnosti a funkce
Vzhled, umístìní a zpùsob no�ení skautských hodností a funkcí na skautském kroji urèuje
Smìrnice pro umístìní oznaèení hodností a funkcí.

5.4  Ostatní krojová oznaèení
Vzhled, umístìní a zpùsob no�ení ostatních oznaèení na skautském kroji urèuje Smìrnice pro
krojová oznaèení.

5.5  Vyznamenání
Umístìní a zpùsob no�ení skautských vyznamenání na skautském kroji urèuje Smìrnice pro
oznaèení a no�ení vyznamenání.
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6.  Pøechodná ustanovení
Po pøechodnou dobu 3 let, do 31.12.2003 je mo�no nosit souèasnì staré i nové souèásti skaut-
ského kroje.

Pøedchozí typy èinovnických krojù lze nosit bez èasového omezení.

7. Závìreèná ustanovení

Zmìny a doplòky nebo vydání nového krojového pøedpisu podléhají schválení ÚRJ. Tento
krojový pøedpis nabývá úèinnosti schválením ÚRJ.

Schváleno dne: 11.11.2000

Starosta: JUDr Jiøí Navrátil

Náèelní DK: Ing. Hana Vogeltanzová

Náèelník CHK: Ing. Franti�ek �majcl
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