
Lord Robert Baden-Powell of Gilwell 

(22. 2. 1857–8. 1. 1941)   

Roberta od útlého věku bavilo učení se novým dovednostem. Když nastoupil na školu Charterhouse v anglickém hrabství 
Surrey, začal obracet svou pozornost k pobytu v přírodě. Schovával se v lesích kolem školy, aby sledoval divokou zvěř. 
Dokonce chytal a vařil králíky, přičemž dával pozor, aby jeho pozici neprozradil kouř. 

Později se přihlásil do armády. Jako mladý armádní důstojník se specializoval na mapování, průzkum a vyzvědačství. V 
těchto základních dovednostech pak začal trénovat i ostatní vojáky - během pobytu v Indii se staral o výchovu mladých 
scoutů (průzkumníků). Vynalezl systém výcviku v malých, šestičlenných skupinkách, kterým velel jeden ze scoutů. 
Dosahovaly velkých úspěchů a jméno Powellovo se brzy stalo známým především jedním kuriózním povelem, který 
vtloukal do hlavy mladým vedoucím skupinek: „Chyby jsou dovoleny!“ Tímto přístupem šokoval všechny velitele 
a generály. V Indii se také setkal s tím, že děti se neohlíží na to, jaké je kdo barvy pleti či národnosti a jsou schopné si 
spolu bez problémů hrát. 

Kromě vojenského věhlasu mu slávu přinesla také malá příručka, Aids to Scouting. V ní sepsal, původně pro vojáky, 
doporučení, jak se efektivně pohybovat a chovat v přírodě i cizím prostředí. Kniha začala být používána vedoucími 
mládeže a učiteli po celé zemi k výuce pozorování a dřevařství. Baden-Powell proto přepracoval tuto příručku do knihy 
Scouting for boys (do podoby pro mladší čtenáře). V roce 1907 pak zorganizoval takzvaný experimentální tábor na 
anglickém ostrově Brownsea pro 22 chlapců. Chlapci na táboře spolupracovali v malých skupinkách po pěti, v každé pak 
byl jeden zkušenější a starší člen. Na Brownsea je tak položen metodický základ k družině – nejdůležitější výchovné 
jednotce ve skautingu. Vida skutečný efekt své metody, založil se svými spolupracovníky 24.1.1908 skautskou 
organizaci. Její hlavní výchovné metody stojí dodnes na stejných základech. Staví na pobytu v přírodě, na trávení času s 
kamarády, v malé partě vrstevníků. Vedoucí jsou v pozici průvodců, starších kamarádů s přirozenou autoritou a děti a 
mladí lidé jsou spolutvůrci programu. Děti tak získávají prostor pro zodpovědnost a samostatnost. 



Ohromný úspěch jeho knihy i jeho organizace se brzy doslechl až k anglickému králi Eduardu VII., který ho vyznamenal 
Křížem Řádu Viktoriina s titulem Sir a požádal ho, aby věnoval všechen svůj čas skautské organizaci, v jejímž čele stál 
sám král. V důsledku toho generál B.P. vystoupil z armády a do konce života se věnoval skautingu – životnímu stylu, 
který vymyslel a který se rozšířil do celého světa. V současnosti se mu věnuje asi 20 000 000 skautů na celém světě. 
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