
KROJOVÝ ŘÁD 

 

Kroj Pathfinderů má vyjadřovat příslušnost celosvětovému hnutí a jeho ideálům. Jednotné 

oblečení pro děti z různých sociálních vrstev znamená rovné podmínky pro každého, ať už 

pochází z jakéhokoli prostředí. Kroj má podporovat společného ducha a pozitivní hrdost na to, 

že jsem Pathfinderem.  

SLAVNOSTNÍ KROJ  

Použití: Na reprezentačních akcích, při sborových akcích, na sněmu, camporee a při 

podobných slavnostních příležitostech (např. bohoslužba). 

Každý oddíl si může zvolit jednotně jednu ze dvou variant kroje. 

a)      Krojová košile + krojový šátek 

b)      Krojová vesta + krojový šátek  

Obě varianty jsou považovány za rovnocenné. 

KOŠILE krojová – skautská verze s nášivkou loga KP (knoflíky s lilií možno vyměnit za 

knoflíky se znakem KP) 

Pozn: je možno také používat stávající krojovou košili KP  

VESTA krojová – (chlapecká i dívčí verze) opatřená nášivkou loga KP (v menším provedení 

než na rukávu košile) 

ŠÁTEK krojový – hnědý se žlutým lemem a vlajkou ČR vyšitou na jeho zadním cípu. 

Smotané cípy jsou navlečeny do koženého turbánku. 

Činovníci – mohou mít žlutý s lemováním podle dosaženého vzdělání nebo kravatu hnědé 

barvy se stříbrným logem Pathfinder. 

Nášivky – košile: 

 LEVÝ RUKÁV  

o Domovenka (podkova) – umístěná těsně pod ramenním švem na střed rukávu.  

o Registrační číslo oddílu - našité 2 cm pod domovenkou.  

o Trojúhelníkové logo Klubu Pathfinder - přišité 2 – 3 cm pod číslem oddílu.  

 PRAVÝ RUKÁV  

o Čtvercovou nášivku rádce oddílu umístíme ve výšce nášivky čísla oddílu. 

Nášivku dosaženého stupně zdatnosti = „véčka“ pak našijeme 3 cm pod 

čtvercovou nášivkou označující hodnost rádce.  

 ODBORKY – (nosí je pouze děti) našíváme pod „véčka“ zdatnosti v místě, kde 

činovníci mají hodnostní označení – vždy ve vzdálenosti 1cm od sebe.  

 NÁŠIVKA OZNAČUJÍCÍ HODNOST ČINOVNÍKA - je umístěna přesně uprostřed 

mezi ramením švem a loktem maximálně. Symetricky na střed rukávu. List bez véčka 

- vedoucí. List s jedním véčkem - vůdce, který úspěšně absolvoval vůdcovský kurz. 

List se dvěma véčky - vůdce který vede oddíl. List se třemi véčky - člen výboru 

sdružení. List se čtyřmi véčky - člen výboru unie.  



 Přední levá strana - Slibový odznak umístěný tak, aby spodní okraj odznaku ležel 

těsně nad horním švem klopy kapsy, uprostřed. Oddílový znak přišijeme na střed levé 

kapsy pod její klopu.  

 Přední pravá strana - Státní domovenka – přišitá svým spodním okrajem těsně nad 

horní šev klopy pravé kapsy a to symetricky na střed klopy. Pamětní nášivka nebo 

odznak z nějaké akce KP – může být umístěn na střed pravé kapsy nebo na její klopu.  

Nášivky – vesta: 

 Umístění nášivky trojúhelníkového loga Pathfinder  –  na pravé straně 3 cm pod horní, 

kapsovou klopu vesty.  

 Oddílový znak, státní domovenka a slibový odznak jsou umístěny stejně jako na 

krojové košili.  

 Nášivka označující hodnost činovníka („List s véčky“) je umístěna těsně nad pravou 

horní klopou vesty (v případě nošení státní domovenky, pak až nad ní).   

Doplňky: 

 KALHOTY – vhodné, spíše tmavé (u děvčat je možnou variantou sukně)  

 POKRÝVKA HLAVY – kšiltovky, lodičky, klobouky a barety. Vše v tmavé barvě 

s odznakem nebo malým logem Pathfinder. V oddíle jednotná. (Pozn: pokrývka hlavy 

nepatří ke slavnostnímu kroji, ale je jeho doplňkem pro běžné použití - např.: na 

sportovních soutěžích, tábory, vícedenní akce, schůzky atd.)  

 Vhodným doplňkem krojové vesty může být oddílové, oblastní TRIČKO  

PRACOVNÍ KROJ  

Použití: pracovní činnost, akce s aktivní náplní, výpravy atd. 

 Čepice, bundy, vesty, košile, trička s logem Pathfinder s nášivkami různých pamětních 

akcí, z mezinárodních camporee atd., které se již nevejdou na pravou kapsu krojové 

košile.  

 Nosí se buď po dohodě s družinou, oblastí nebo individuálně.  

 Kalhoty, sukně, boty jakékoli. Esteticky a s vkusem, aby to ladilo oku.  

Nášivky klubu Pathfinder 

Slibový odznak 

Je kovový a má tvar vlající vlajky klubu Pathfinder. V středu listu vlajky je logo KP. 

Domovenka 

Stuha domovenky ve tvaru ležícího půlměsíce, na červeném podkladě, žlutý nápis 

a orámování. 

 



Číslo oddílu 

Tvar čtverce, na červeném podkladu, číslo ve žlutém provedení se žlutým orámováním. 

 

Logo pathfinderů 

Trojúhelník  postavený na vrchol. Na horní straně je název klubu. Podklad  je červený,  žlutě 

orámovaný, nápis je též žlutý. Uvnitř trojúhelníku je bílý štít renesančního typu šikmo 

překrytý modrým mečem se špičkou směřující vzhůru. 

 

Označení rádců 

List v tvaru čtverce na hnědém podkladu, žlutá kompasová střelka s červeným hrotem 

směřujícím vzhůru. 

 

Véčko - Stupně Rozvoje Pathfindera 

List v tvaru rozevřeného véčka. 

 

Označení činovníků 

Protažený pětiúhelník postavený na vrchol. Podklad je hnědý. V horní třetině je žlutá 

kompasová střelka s červeným hrotem směřujícím vzhůru. Ze spodní strany řazené žluté listy 

v tvaru rozevřeného véčka. Počet véčka odpovídá dosaženému vzdělání, nebo služebnosti.  

List bez véčka – vedoucí. List s jedním véčkem –  úspěšný absolvent vůdcovského kurzu. List 

se dvěma véčky – vůdce, který vede oddíl. List se třemi  véčky – člen výboru sdružení. List se 

čtyřmi véčky – člen výboru unie. List se čtyřmi véčky orámovaný žlutě – unijní vedoucí KP 

 



Oddílový – družinový znak 

List v tvaru kruhu v průměru 4 cm, žlutě orámovaný. Motiv podle oddílové tradice. 

 

Mezinárodní domovenka 

Žlutě orámovaná stuha s červeným podkladem. Na pravém heraldickém místě umístěná česká 

vlajka, dále název státu v anglickém jazyce žlutým písmem. 

 

Příloha:  

foto kroje – chlapec, dívka 

  

 

 

 

 



foto muž – činovník, žena – činovnice KP  

   

 


