
DOPORUČENÁ PRAVIDLA PRO OHEŇ 

 

Platí některá nikde nezapsaná, ale tradičně dodržovaná pravidla. Kdo je nedodržuje, snadno se může 

dočkat mezi skauty pověsti nevychovance, proto následující řádky čtěte poctivě, jako kdyby to byla 

pravidla společenského chování, na kterých záleží váš vstup do společnosti. 

1. Kolem společenského ohně budujeme vždycky dva kruhy, první z větších kamenů obklopuje 

ohniště. Druhý větší, je z menších kamenů a obklopuje ohniště stezkou pro toho, nebo pro 

ty, kdo budou udržovat oheň.  

2. Kdo má oheň zapalovat a udržovat, ten ať se cítí poctěn. Tento úkol se vždycky svěřuje 

nejlepším a nejzasloužilejším v oddíle. Jména se jim dávají všelijaká, nejběžnější je jméno 

ohnivec.  

3. Do kruhu kolem ohně nikdo nesmí během táboráku vstupovat. Je to oddělené území se svým 

strážcem-ohnivcem. Výjimku tvoří ti, kdo jsou do kruhu pozváni, jako např. hosté při 

pozdravu ohni, orlí skauti a jejich obřadníci slibující při slibovém ohni apod.  

4. Topí se vždycky čistým, dobrým dřevem a jeho zásoba je někde stranou pečlivě urovnána. 

Je nevychovanost běhat od ohně pro dřevo do lesa.  

5. Kolem ohně se sedí, buď na zemi na přikrývkách a pláštěnkách podle indiánského zvyku, 

nebo na lavicích a křeslech z přírodního materiálu.  

6. Je znakem naprosté nevychovanosti otáčet se k ohni zády (“když ono to na záda zebe“- 

raději deku na záda), cokoli do ohně strkat (něco na opékání), házet (odpadky už vůbec ne), 

do společenského ohně foukat, když zhasíná. Urážkou ohně i oddílu je do ohně plivat nebo 

močit do hasnoucích oharků.  

7. Kruh kolem táboráku nazýváme táborovým kruhem. Na letním táboře jej budujeme někde 

stranou, kudy se příliš nechodí a kde je tiché místo bez průvanu a častého větru.  

8. V táborovém kruhu se udržuje pořádek, jako doma v pokoji pro hosty. Ani během dne tu 

nepořádáme žádný program, leda porady, besedy s táborovými hosty a návštěvami z 

bratrských oddílů. Popel z ohniště se musí denně odstraňovat. 

Ohně mohou mít různý ráz a podle toho se u nich chovají naši bratři a sestry i pozvaní hosté. Na ty 

je potřeba dát pozor. Nevyhazujte je z tábora, když už jsou u vás v čase táboráku, ale pokud sami 

nejsou z vašich řad, povězte jim aspoň pár slov, co pro nás oheň znamená. Pokud možno tak 

předejdete ostudě a hloupým situacím. I u nejveselejšího a u nejuchechtanějšího ohně nesmíme 

bychom měli zachovat alespoň:  

 slušné, ne-li slavnostní zapálení  

 službu ohnivců  

 uctivost k ohni.  

TYPY OHŇŮ 

 slibový oheň  

 slavnostní oheň  

 besední oheň  

 veselý táborák  

 áborák pro hosty  

 propagační oheň, atd.  

ZAPALOVÁNÍ SLAVNOSTNÍHO OHNĚ 

 



Zapalování ohně je vždycky slavnostní chvílí. Podle toho by to také mělo vypadat. Především je 

nutné si uvědomit, že slavnostní zapálení si vyžádá jistou přípravu. Nejběžnější a nejčastěji užívané 

je zapálení ohně ze čtyř stran. Jde tu o následování starých zvyklostí, které z indiánského prostředí 

kmene Dakotů přenesl do světového bratrstva E. T. Seton. 

Pro obecné použití platí - text pro ohnivce: 

1. oheň pravdy  

2. oheň krásy  

3. oheň síly  

4. oheň lásky  

Protože křesťanské prostředí nepřijímá tento symbol, leda s výhradami, lze použít ještě jiného 

schématu, která jednotlivá témata přibližuje biblické zprávě o spáse světa: 

1. oheň víry  

2. oheň naděje  

3. oheň lásky  

4. oheň krásy  

Tato schémata jsou v základu biblická - prvé tři myšlenky od apoštola Pavla z Tarsu, doplněná 

čtvrtá vyjadřuje harmonii, jíž lze dosáhnou uskutečněním prvních tří jmenovaných ideálů. 

Výše uvedené není třeba vnímat jako závaznou formu. Kde se zachovala vlastní tradice, určitě ji 

zachovejte a pokračujte v ní. Nezapomínejte na obřadnost v práci oddílu, určitě se to vyplatí. 

 

Několik úryvků z brožurky Oheň, Havlíčkův Brod, od autora Petra Hájka. 



 



 



 


