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Jak objednat kroj a co k němu všechno 

koupit 

Skautský kroj je jednotné oblečení skautů a skautek. Skauti (myšleno obecně – zahrnuje i 

vlčata) jej oblékají na táboře při nástupech, táborových ohních, různých slavnostních 

příležitostech, chodí v nich na výpravy nebo na různé oddílové akce, závody, setkání, apod. 

Jeho stav je vizitkou každého pořádného skauta, který by měl kroj udržovat čistý, 

nezmuchlaný, s přišitými knoflíky a nášivkami. 

Pokud víte, že syn do oddílu bude dále chodit a pojede i na tábor, doporučujeme kroj zakoupit 

(viz instrukce dále). 

 

Z čeho se kroj skládá a kolik stojí 

Skautský kroj (resp. základ kroje, který je nutné koupit) se skládá z krojové košile, žlutého 

šátku, domovenky (nášivky BRNO) a nášivky čísla oddílu. Některé doplňky ke kroji kluci 

buď postupně dostanou při přijímání do smečky (žlutý šátek – není třeba kupovat) nebo po 

splnění slibu vlčat (např. kovový slibový odznak, celosvětový znak skautingu WOSM, vlčky, 

nášivky na různé zkoušky, apod.). Další doplňky si můžete ke kroji samozřejmě objednat 

rovnou nebo si je kluci zakoupí během roku nebo na letním táboře (mezinárodní domovenka, 

píšťalka, žlutá šňůrka).  

 

Na začátek tedy stačí koupit košili, domovenku a číslo oddílu.  

Cena krojové košile se pohybuje v závislosti na velikosti; do velikosti 140 (včetně) je košile 

za 560 Kč, větší košile jsou za 615 Kč; celková cena (včetně základních nášivek) je pak 

okolo 600 Kč (při uvažování košile do velikosti 140) nebo 660 Kč (košile nad velikost 140). 

Každá další nášivka se pohybuje v rozmezí od 15 do 30 Kč.  
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Jak kroj objednat 

Pokud váš kluk ještě nemá skautský kroj, nebo mu ke kroji něco chybí, je možné si vše 

potřebné objednat do pátku 28.5.2021. Objednávku provedete vyplněním 

objednávkového formuláře, který je na této adrese: http://goo.gl/forms/Z0jP10EP8t 

 

Do několika dnů po uzávěrce objednávek obdržíte email s výzvou k bezhotovostnímu 

uhrazení zálohy v přibližné výši odpovídající vaší objednávce. Po obdržení všech plateb 

budou kroje hromadně nakoupeny ve skautské prodejně v Praze a zhruba do tří týdnů kroj 

obdržíte. Po obdržení kroje dojde k individuálnímu dorovnání platby, pokud bude nenulový 

rozdíl zálohy a konečné ceny. 

Jak vybrat správnou velikost košile? Naměřte následující parametry a porovnejte s 

tabulkou. Všechny rozměry jsou uvedeny v centimetrech. 

 

Základní košile skautského kroje, dětská velikost. Materiál - 100% bavlna. 

velikost 122 128 134 140 146 152 158 164 170 

výška postavy 122 128 134 140 146 152 158 164 170 

obvod hrudníku 63 66 69 72 75 78 81 84 87 

obvod pasu 57 60 62 65 67 70 72 73 75 

obvod boku 67 70 73 76 79 82 85 88 91 

délka zad 29 30 31 33 35 37 39 41 43 

délka paže 43 46 48 51 53 55 57 59 61 

obvod krku 30 30 31 31 32 33 34 35 36 

 

obvod hrudníku - měříme v podpaží v nejširší části hrudníku 

obvod pasu - vodorovně v nejužším místě nad boky (cca 3-5cm nad pupíkem) 

obvod boku - vodorovně v nejširším místě přes kyčle v postoji s nohami u sebe 

délka zad - od sedmého krčního obratle (nejvíce vystouplý při předklonu hlavy) k pasu 

délka paže - od ramenního kloubu přes lehce pokrčený loket k zápěstní rýze 

obvod krku - po kořeni krku přes sedmý krční obratel ke krčnímu důlku 

 

 

Pokud si s velikostí kroje dále nevíte rady, kontaktujte Tuláka:  

tulak@skaut.cz, tel: 608 750 458.  

 

Hodně zdaru při výběru kroje! 

 

28. oddíl vlčat Brno, květen 2021 

http://goo.gl/forms/Z0jP10EP8t
mailto:tulak@skaut.cz

