Skautské znaky a symboly
Svou ušlechtilou heraldickou krásou patří lilie mezi nejpěknější znaky. Stylizovaný květ lilie je prastarým
znamením. Známe jej již od starých Peršanů, Indů a Egypťanů. Bylo to vždy znamení dobré, spojované se
sluncem, mírem a čistotou. V Evropě se znaky s lilií začali rozšiřovat od 14. století. Lilie se začala používat
jako značka severu na mapách a buzolách...

Lilie
Svou ušlechtilou heraldickou krásou patří lilie mezi nejpěknější znaky. Stylizovaný květ lilie je prastarým znamením. Známe jej již od
starých Peršanů, Indů a Egypťanů. Bylo to vždy znamení dobré, spojované se sluncem, mírem a čistotou. V Evropě se znaky s lilií začali
rozšiřovat od 14. století. Lilie se začala používat jako značka severu na mapách a buzolách. Lilii z kompasu převzalo do svého znaku
skautské hnutí.

Český znak skautů
Skauti každého státu mají ve znaku lilii a to přizpůsobenou svým tradicím. Čeští skauti mají uprostřed lilie umístěn chodský znak, bílý
štítek s černou psí hlavou.
Co to ale všechno symbolizuje? Prostřední ze tří listů značí hrot magnetické střelky; vyjadřuje, že skaut jde vždy přímo, že ve svém životě
jde nebojácně vstříc všem úkolům i těžkostem. Nepokouší se problémy obcházet, cesta odbočující vpravo či vlevo (další listy lilie) se stáčí
zpět. Tři listy lilie znamenají také tři body skautského slibu.
Vzorem pro české skauty byli Chodové. Ti ještě za nadvlády rakousko-uherské monarchie jako jediní vytrvávali při obraně hranic a proto
jim patřil obdiv a úcta celého národa. K lilii byl tedy přidán znak Psohlavců tedy hlava psa (znak pochází od Mikoláše Alše jako ilustrace k
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Jiráskovým Psohlavcům, chodové měli ve skutečnosti jiný znak).
Celý znak je ještě doplněn "jetelovým trojlístkem", který je odznakem skautek na celém světě.

Mezinárodní znak skautů
Na mezinárodním znaku skautu je vyobrazena samosřejmě lilie, která je obtočená lanem svázaným ambulantním uzlem. Lano vyjadřuje
myšlenku spojení všech skautů světa. Na lilii jsou dvě pěticípé hvězdy, které dohromady znázorňují deset bodů skautského zákona. Znak je
používán v bílém provedení na tmavě modrofialovém podkladu (vyjadřuje barvu planety Země). Znak mají právo užívat jen organizace
které jsou členy WOSM (mezinárodní skautská organizace).

Znak vlčat
Vlčata mají ve znaku hlavu vlčka. Ideovým podkladem vlčat je totiž dílo Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí, ve které se opuštěného dítěte
Maugliho ujme smečka vlků v čele se zkušeným a moudrým Akelou.
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