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Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů  

8/2013 

O vlajkách vodních skautů 

 

1. Úvodní ustanovení 
(1) Účelem této vyhlášky je stanovení pravidel pro používání a podobu vlajek v síti 

vodních skautů (dále jen VS). 

(2) Pojem vlajka pro účely této vyhlášky není synonymem slov prapor nebo standarta:  

a) Vlajka zásadně a primárně slouží k identifikaci (táborů, oddílových lodí), signální 

vlajky se používají ke komunikaci. Vlajka se vyvěšuje ve vodorovné poloze a 

přichycuje se pomocí lanka k stožáru, stěžni či vlajkové žerdi (tyči), která může 

být na stěně budovy upevněna šikmo. Vlajka je vždy jednostranná, přesněji líc a 

rub listu vlajky je totožný. Barevné figury a emblémy na listu vlajky hledí či 

směřují vždy k žerdi; texty na vlajkách se vzhledem k jejich nečitelnosti na rubu 

listu nepoužívají.  

b) Prapor oproti vlajce nemá pevně stanovený poměr stran, je k žerdi pevně 

přichycen a tvoří s ní symbolický celek. List praporu může být jednostranný jako 

u vlajky, ale i dvoustranný, sešitý z lícové a rubové strany, které se tak mohou lišit 

a být doplněny heslem či textem. Prapor se nosí v čele tvaru, nebo je uložen na 

důstojném místě v interiéru. Jednostranné prapory se mohou užívat k dekoračním 

účelům, a to ve vodorovné, šikmé i svislé poloze.  

c) Standarty jsou speciálním druhem praporů, často s vyztuženým listem. Stejně jako 

vojenské prapory existují v jediném exempláři jako symbol jednotky či konkrétní 

osoby.  

(3) Vlajky VS, vyjma družinových, mají obdélníkový tvar listu, poměr stran je 2 : 3 

(šířka : délka), standardní velikost 60 x 90 cm, zmenšená je 40 x 60 cm, malá 28 x 42 

cm. 

(4) Na vlajkách VS se primárně používají barvy mezinárodního vlajkového kódu (bílá, 

žlutá, červená, modrá a černá). Doplňkově se mohou použít také barvy: azurová 

(světlemodrá), oranžová, fialová, zelená, hnědá. Ostatní barvy (rudá, purpurová, 

tyrkysová, šedá, růžová atd.) a odstíny barev se pro možnou zaměnitelnost se 

základními barvami nepoužívají. 

(5) Součástí vyhlášky je Příloha s vyobrazeními a popisy zmiňovaných vlajek, praporů a 

standart. 

(6) Související předpisy: 

a) Řád vodních skautů 

b) Směrnice pro označování jednotek 
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2. Vlajka Hlavního kapitanátu vodních skautů 
(7) List vlajky Hlavního kapitanátu vodních skautů (dále jen HKVS) tvoří tři svislé 

barevné pruhy v poměru 9:22:9 (červený, modrý, červený). 

(8) Uprostřed modrého pruhu je bílý znak vodních skautů. Znak je do rubové strany listu 

probarven, tzn., že hlava psa hledí vždy k žerďovému okraji vlajky. Znak zaujímá dvě 

třetiny výšky pruhu. 

(9) Vlajku HKVS mohou oddíly používat jako výraz příslušnosti k českému vodnímu 

skautingu, a to především v zahraničí. 

3. Vlajky přístavů vodních skautů 
(10) Přístavy a střediska s vodním zaměřením používají vlajku vlastních barev vzhledově 

shodnou s vlajkami oddílů (viz dále), případně doplněnou ve střední části listu vlajky 

jednoduchým emblémem v barvě krajních pruhů, odpovídajícím jejich znaku. 

(11) Pokud oddíly nemají vlajku vlastní, mohou používat vlajku svého přístavu či střediska 

s vodním zaměřením.  

4. Vlajky oddílů vodních skautů 
(12) Vlajku tvoří tři svislé barevné pruhy v poměru 1:2:1 (krajní, tedy žerďový a vlající, 

jsou stejné, středový je odlišný). 

(13) Pokud více jednotek používá vlajku o stejné barevné kombinaci pruhů, doplňují se ve 

středovém pruhu o jednoduchý rozlišovací emblém v barvě krajních pruhů. Stanovený 

emblém se nesmí opakovat na jiné vlajce se stejnou barevnou kombinací. 

(14) Na vlajkách nesmí být žádný text. 

5. Vlajky posádek vodních skautů 
(15) Posádkové vlajky mají tvar jednoduchého rovnoramenného trojúhelníku (plamen) 

výšky 28 cm, délky 42 cm. 

(16) Vlajka je jednobarevná s jednoduchým symbolem směřujícím k žerdi a vyjadřujícím 

název posádky. Podkladovou barvu a symbol si volí posádka sama a schvaluje ji 

kapitán oddílu s přihlédnutím k oddílovým tradicím. 

6. Hodnostní vlajky vodních skautů 
(17) Hodnosti jsou na vlajkách označovány hvězdami, které jsou rovnostranné pěticípé 

s úhlem cípů 50°, výška hvězdy je pětina šířky vlajky. Střed každé hvězdy se umisťuje 

jednu osminu šířky vlajky od okrajů listu vlajky. První hvězda je v žerďovém horním 

rohu, druhá v žerďovém dolním rohu, třetí je v polovině šířky vlajky u vlajícího 

okraje. Čtyři hvězdy jsou umístěny v rozích a cípech vlajky. 

(18) Znak vodních skautů je probarven do rubové strany listu vlajky, takže hlava psa hledí 

vždy k žerďovému okraji vlajky. Znak zaujímá dvě třetiny výšky pruhu.  

(19) Palubní má vlajku shodnou s vlajkou svého oddílu s jednou hvězdou v barvě 

středového pruhu. 

(20) Kapitán oddílu má vlajku shodnou s vlajkou svého oddílu se dvěma hvězdami v barvě 

středového pruhu. 
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(21) Přístavný přístavu má modrou vlajku s bílým znakem vodních skautů a jednou bílou 

hvězdou v horním žerďovém rohu. 

(22) Kapitán přístavu má modrou vlajku s bílým znakem vodních skautů a dvěma bílými 

hvězdami v žerďové části. 

(23) Krajský kapitán má bílou vlajku s modrým znakem vodních skautů a jednou modrou 

hvězdou v horním žerďovém rohu. 

(24) Přístavný HKVS má bílou vlajku s modrým znakem vodních skautů a dvěma modrými 

hvězdami v žerďové části. 

(25) Zástupce hlavního kapitána VS má bílou vlajku s modrým znakem vodních skautů a 

třemi modrými hvězdami, dvěma v žerďové části a jednou uprostřed vlající části listu 

vlajky. 

(26) Hlavní kapitán VS má bílou vlajku s modrým znakem vodních skautů, provázeným 

čtyřmi modrými hvězdami. 

7. Prapory vodních skautů 
(27) Pro lepší identifikaci oddílu VS je možné používat prapory na žerdi s listem v podobě 

oddílové vlajky doplněné na líci listu v levém horním rohu názvem obce (lokality) 

oddílu a v pravém dolním cípu zkratkou s číslem oddílu (např. 10. OVS). Pro tyto 

účely se užívá velké tiskací písmo bez patek, v barvě středového pruhu, o výšce 4 cm 

či případně zmenšené tak, aby text nezasahoval do středového pruhu. Nápis se 

umisťuje 2 cm od horního/dolního okraje. Rub listu je bez nápisů.  

(28) Tento prapor se na vlajkovém stožáru ani na lodi nevyvěšuje. 

8. Standarty vodních skautů 
(29) Standarta HKVS je lemována českou trikolórou. List je modrý, na líci je emblém 

tvořený barevným znakem VS, doplněným nahoře opisem "HKVS" a dole 

vavřínovými ratolestmi do půlkruhu. Opis a ratolesti jsou žluté, hnědě lemované. Rub 

standarty se od líce liší jen opisem "BUĎ PŘIPRAVEN". 

(30) Standarta přístavu je zlatou šňůrou obroubený obdélníkový list o rozměrech vlajky 

VS. Rub je shodný se standartou HKVS, ale není lemován trikolorou. Na líci jsou buď 

barvy a znak přístavu či obce, nebo je shodný s rubem s tím rozdílem, že v opisu nad 

emblémem VS je název přístavu. Ratolesti pod emblémem mohou být provlečeny 

mezikružím s vloženým znakem či barvami přístavu. 

(31) Standarta oddílu je obdélník o rozměrech vlajky VS bez lemování. Jako standartu 

mohou používat oddíly prapor s oddílovými barvami, doplněný o svůj znak či symbol 

znaku obce. Rubová strana je obdobná lícové, nebo shodná s rubovou stranou 

standarty přístavů. 

(32) Existující historické standarty HKVS, přístavů a oddílů se používají jen při 

slavnostních příležitostech. Nové standarty uděluje jako odměnu HKVS. 

9. Pravidla pro přidělování barev vlajek oddílům VS 
(33) Vlajky mají primárně identifikační a rozlišovací funkci. Pro naplnění tohoto účelu 

musí splňovat následující pravidla:  
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a) Oddíl nesmí mít stejnou vlajku jako oddíl jiný. Kombinace barev se nesmí 

opakovat minimálně v rámci kraje. V případě stejných barev je třeba vlajku odlišit 

ve středním pruhu vlajkového listu jednoduchým emblémem v barvě krajních 

pruhů vlajky. 

b) Barevná kombinace je kontrastní.  

c) Primární volba barev by měla vycházet ze znaku sídla oddílu a vlajkového kódu.   

(34) Kombinace barev červená – modrá – červená je vyhrazena pouze HKVS a síti VS jako 

celku.  

(35) Nově vzniklý (nově zaregistrovaný) oddíl si zvolí nové barvy vlajky. Pokud daná 

barevná kombinace je, nebo byla již používána, je nutné dodržet následující pravidla: 

a) Pokud nový oddíl požádá o přidělení barev používaných zaniklým oddílem v dané 

oblasti, mohou členové zaniklého oddílu, kapitán daného přístavu (vedoucí 

střediska), nebo krajský kapitán podat protest k HKVS do jednoho roku od 

zveřejnění ve vlajkovém registru. Jestliže se prokáže reálná šance obnovy 

zaniklého oddílu, HKVS protest přijme a nový oddíl si musí zvolit jinou barevnou 

kombinaci. 

b) Při rozdělení oddílu mohou stejné barvy používat oba oddíly, jen pokud je tato 

vlajka shodná s vlajkou přístavu. Na stávající vlajku oddílu má přednostní právo 

ta část oddílu, která (v rozhodujícím pořadí):  

I. nezměnila přístav či středisko, 

II. nezměnila své číslo,  

III. je zaměřena na stejnou výchovnou kategorii jako původní oddíl, 

IV. má stejného kapitána jako oddíl před rozdělením. 

(36) Družina s vodním zaměřením v pěším oddílu může, pokud předpokládá vzrůst na 

oddíl, požádat o přidělení barev jako oddíl. 

(37) Vlajky oddílů registruje a schvaluje HKVS: 

a) Vlajky jsou registrovány prostřednictvím skautISu, který je zaznamenává v 

barevné paletě 216 RGB (Netscape Color Cube). 

b) Slovní označení barev je vedeno společně s evidenčním číslem jednotky ve 

vlajkovém registru, který je umístěn na webu HKVS. Odstíny barev registr 

nerozlišuje. 

10. Závěrečná ustanovení 
(38) Vlajky používané před zavedením těchto pravidel (zaregistrované ve skautISu do  

31. 1. 2013) zůstávají jako historické beze změny.  

(39) Výklad vyhlášky může provést pouze HKVS, takovýto výklad musí být do vyhlášky 

doplněn jako dodatek a stává se její nedílnou součástí. 

(40) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení s účinností od 4. 4. 2013. 

 

Schváleno Hlavním kapitanátem vodních skautů dne 4. 4. 2013. 

Hlavní kapitán:   Mgr. Vladimír Cvrček 


