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Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů  
3/2011  

O bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí 
výchovnými a organizačními jednotkami Junáka 
 

1. Úvodní ustanovení 
(1) Účelem této vyhlášky je stanovení pravidel pro bezpečné chování na vodáckých 

akcích a pro jejich zajištění. 

(2) Vodáckou akcí se rozumí akce na vodě s použitím malých plavidel (například i kanoe, 
kajaky a pramice) ve smyslu Řádu plavební bezpečnosti (vyhláška 344/1991 Sb.). 

2. Kvalifikace 
(3) Při každé činnosti na malých plavidlech je nutný dozor zodpovědného dospělého – 

vedoucího, jehož pokyny všichni dodržují. 

(4) V rámci Junáka se za kvalifikaci tohoto vedoucího považuje kombinace vůdcovské 
zkoušky a další kvalifikace s akreditací MŠMT, schválené Náčelnictvem Junáka nebo 
doporučené HKVS, zaměřené na vykonávanou vodáckou činnost. Tato kvalifikace 
(zkouška) musí v sobě zahrnovat základy pravidel bezpečnosti, právní povědomí 
odpovědnosti při vykonávané činnosti a praktické předvedení vodácké dovednosti.  

(5) Za kvalifikaci se považuje kapitánská zkouška vodních skautů, zkouška instruktora, 
vedoucího či průvodce vodní turistiky, cvičitele či trenéra odpovídajícího vodáckého 
sportu, záchranáře na divoké vodě VZS ČČK či záchranáře hladinové služby ČČK . 

(6) Pro vedoucí nevodáckých skautských oddílů a pro vodní skauty se složenou 
čekatelskou zkouškou je určena zkouška vodáckého minima. Tato zkouška opravňuje 
k vedení jen omezeného okruhu vodáckých akcí (voda obtížnosti ZW a WWI).  

(7) Ve výjimečných případech mohou být nositeli vůdcovské a vodácké kvalifikace dvě 
různé osoby. V takovém případě je odpovědným vůdcem akce činovník s vůdcovskou 
kvalifikací, osoba s vodáckou kvalifikací je jeho poradcem. 

3. Pravidla při vodáckých akcích 
(8) Při vodácké akci Junáka jsou účastníci povinni dodržovat následující pravidla:  
(9) Vedoucí musí předem zvážit, zda jeho schopnosti i schopnosti účastníků vodácké akce 

odpovídají náročnosti terénu a povětrnostní situaci.  
(10) Účastníci mají boty do vody (ochrana proti smyku a zejména proti poranění chodidla).  

(11) Účastníci mají plovací vesty. Plovací vesty musí mít mládež do 18 let a dospělí 
neplavci. Plovací vesty musí mít i dospělí, kteří jsou v případě nutnosti povinni 
pomáhat ostatním a tudíž nemít problémy sami se sebou.  
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(12) Z použití plovacích vest lze slevit na osobní zodpovědnost vůdce při plavbě spojené s 
koupáním nebo jednoduchou činností na klidné a mělké vodě. Použití plovacích vest 
je povinné při plavbě v plavební dráze, na rozlehlých vodních plochách, v peřejích od 
WWII a při sjíždění propustí.  

(13) Plavby na vodách obtížnosti WW se nesmějí účastnit neplavci. Výcvik začátečníků se 
provádí na vodách obtížnosti ZW za příhodných povětrnostních podmínek. Při plavbě 
v obtížném vodáckém terénu musejí mít všichni účastníci přilbu. 

4. Vybavení 
(14) Užívané lodě musí být v dobrém stavu a zajištěné proti potopení, na vodních cestách 

povinně vybavené nádobkou pro vylévání vody nebo houbou, vyvazovacím lankem 
nebo řetízkem delším 5 m a alespoň jedním pádlem s výjimkou plavidla vybaveného 
vesly.  

(15) Použité plovací vesty musí být certifikované s potvrzením o shodě pro použití pro 
vodácký sport. Doporučená minimální vztlaková síla je 60 N, tedy nosnost 6 kg. 
Zakázané jsou vesty nafukovací, vzhledem k možnosti jejich poškození či vypuštění, a 
vesty plněné pěnovým polystyrenem, vzhledem k jejich rychlé ztrátě funkčnosti. 

(16) Při akcích na vodách od obtížnosti WWII musí být skupina vybavena kromě lékárny i 
záchrannými pomůckami (házecí pytlíky atd.). 

5. Dodržování platných předpisů 
(17) Všechna plavidla včetně malých plující na vodních cestách (tj. řekách, přehradách a 

jiných vodních plochách, kde se pohybují velká plavidla nebo plovoucí stroje a 
zařízení) musejí dodržovat ustanovení Řádu plavební bezpečnosti bez výjimky. 
Zejména se jedná o zákaz plutí ve vyhrazených vodních plochách, zákaz křížení dráhy 
plavidla, které nepatří do kategorie malých plavidel, ve vzdálenosti méně než 200 m, 
zákaz přibližování se k takovým plavidlům, aby nedošlo k ohrožení vlnobitím a sáním, 
příkaz plout ve vzdálenosti nejméně 3 m od plavce, zákaz plout mezi plavcem a 
bližším břehem. 

6. Závěrečná ustanovení 
(18) Touto vyhláškou je novelizována vyhláška HKVS č 3/2005. Její platnost je ukončena 

nabytím platnosti této vyhlášky. 

(19) Změny, doplňky nebo vydání nové vyhlášky o kvalifikacích vodních skautů podléhají 
schválení HKVS. Výklad vyhlášky může provést pouze HKVS, takovýto výklad musí 
být do vyhlášky doplněn a stává se její nedílnou součástí. 

(20) Tato vyhláška nabývá platnosti dnem schválení s účinností od 1. 6. 2011. 

(21) Schváleno Hlavním kapitanátem vodních skautů dne 9. 5. 2011. 
 

 
 

 
Hlavní kapitán VS:   Mgr. Vladimír Cvrček 


