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�ád Vodních skaut� 
1. Úvodní ustanovení 
(1) Tento �ád upravuje specifika a strukturu sít� Vodních skaut� (dále jen VS). 

(2) Souvisejícími p�edpisy jsou zejména: 

a) Stanovy Junáka, 

b) Organiza�ní �ád a systemizace Junáka, 

c) a Statut Kapitanátu VS. 

2. Sí� Vodních skaut� 
(3) Sí� VS tvo�í: 

a) vodní výchovné jednotky, 

b) p�ístavy vodních skaut�, tedy ZOJ se zam��ením „vodní“, 

c) okresní a krajské orgány VS, 

d) úst�ední orgány VS, 

e) a Kapitanát vodních skaut� jako ZvOJ poskytující síti organiza�ní, materiální a finan�ní 
zázemí. 

(4) �leny sít� VS jsou všichni �ádní �lenové vodních jednotek, tedy p�ístav� VS a vodních 
výchovných jednotek.  

(5) V p�ístavech VS mohou být registrovány i výchovné jednotky bez vodního zam��ení. Jejich 
�lenové pak nejsou �leny sít� VS. 

3. Ú�el sít� VS 
(6) Ú�elem sít� VS je tvo�it a zajiš�ovat koncepci a provád�ní specifických forem výchovy 

vodních skaut� a skautek v rámci systému výchovy mládeže v Junáku. P�sobnost sít� VS 
tedy spadá zejména do oblastí: 

a) tvorba koncepce vodácké výchovy d�tí i dosp�lých, 

b) zajiš�ování kvalifikace a metodické vedení �inovník� vodních skaut�, 

c) sledování bezpe�nosti a poskytování metodické pomoci p�i vodních aktivitách  

d) kontakt� a spolupráce s vodními a námo�ními skauty v zahrani�í a 

e) kontakt� s ostatními subjekty v oblasti vodních sport�, dopravy, bezpe�nosti a životního 
prost�edí. 

4. Vodní výchovné jednotky 
(7) O p�iznání �i odebrání ozna�ení „vodní“ výchovné jednotce rozhoduje její zakladatel (tedy 

p�íslušná ZOJ) zpravidla na návrh vedoucího p�íslušné výchovné jednotky. 
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(8) Vznik nové vodní výchovné jednotky je její vedoucí povinen neprodlen� oznámit 
p�íslušnému krajskému kapitánovi VS. 

(9) Výchovné jednotky vodních skaut� nesou zpravidla název „oddíl“ spolu s ozna�ením 
výchovné kategorie, tedy: 

a) oddíl vodních vl�at  

b) oddíl žabi�ek  

c) oddíl vodních skaut�  

d) oddíl vodních skautek 

e) oddíl vodních skaut� a skautek 

f) oddíl vodních rover� a rangers 

g) oddíl vodních dosp�lých 

(10) Vodní jednotky však mohou používat i názv� obvyklých u jednotek bez ozna�ení „vodní“ – 
sme�ka, roj, kmen, klub. 

(11) �lenové vodních výchovných jednotek jsou povinni �ídit se p�i své �innosti �ídícími akty 
orgán� sít� VS. 

(12) Vodní výchovné jednotky mají povinnost: 

a) �ídit se p�i �innosti �ídícími akty orgán� sít� VS, 

b) uvést ozna�ení „vodní“ p�i registraci jednotky, 

c) mít vedoucího (kapitána) se složenou Kapitánskou zkoušku (p�íslušný krajský kapitán 
VS smí z tohoto ustanovení ud�lit na 1 rok výjimku, v krajním p�ípad� i opakovan�). 

(13) Vodní výchovné jednotky a jejich �lenové mají právo: 

a) používat kroj vodních skaut� a p�íslušné krojové dopl�ky ve smyslu Krojového �ádu 
Junáka a souvisejících p�edpis�, 

b) využívat ve výchovné �innosti specifického názvosloví, vlajek a dalších atribut�, 

c) a být zastoupeny svým kapitánem nebo jeho zástupcem na krajském a úst�edním srazu 
kapitán�, a to s rozhodujícím hlasem. 

(14) Vodní výchovné jednotky mohou používat specifického ozna�ení funkcí: 

a) �LUNA� pro funkci podšestník nebo podrádce družiny, 

b) KORMIDELNÍK pro funkci šestník nebo rádce družiny, 

c) LODIVOD pro funkci mauglí nebo oddílový rádce, 

d) PALUBNÍ pro funkci zástupce vedoucího oddílu 

e) a KAPITÁN pro funkci vedoucího oddílu (s Kapitánskou zkouškou). 

5. Základní organiza�ní jednotky VS – p�ístavy VS 
(15) ZOJ, mezi jejichž výchovnými jednotkami tvo�í alespo� polovinu vodní oddíly, se mohou 

ozna�it jako P�ÍSTAVY. O tomto ozna�ení rozhoduje sn�m p�íslušné ZOJ a jednotka je  
potom používá ve svém názvu. 
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(16) Vznik nebo ozna�ení nových p�ístav� ohlásí jejich kapitáni neprodlen� krajskému kapitánu 
VS. 

(17) P�ístavy VS jsou povinny uvést v registraci ozna�ení „vodní“. 

(18) P�ístavy mohou používat specifické ozna�ení funkcí: 

a) P�ÍSTAVNÝ pro zástupce vedoucího st�ediska, 

b) a KAPITÁN P�ÍSTAVU pro vedoucího st�ediska. 

(19) P�ístav�m a jejich �len�m jsou mimo b�žných pravomocí ZOJ p�iznány rovn�ž všechny 
specifické pravomoci vodních výchovných OJ. 

6. Okresní orgány sít� VS 
(20) Je-li v souladu s Organiza�ním �ádem a systemizací Junáka jmenován okresní zpravodaj 

vodních skaut�, je povinen �ídit se �ídícími akty nad�ízených orgán� sít� VS (krajský 
kapitán, HKVS) a je oprávn�n �ídit �innost vodních výchovných OJ a p�ístav� p�íslušného 
okresu. 

(21) O jmenování okresního zpravodaje VS je statutární orgán p�íslušného okresu povinen 
informovat krajského kapitána VS. 

7. Krajské orgány sít� VS 
(22) Nejvyšším krajským orgánem sít� VS je Krajský sraz kapitán�, svolávaný krajským 

kapitánem za ú�elem metodicko-výchovné podpory vodních oddíl�, efektivní spolupráce a 
vým�ny zkušeností kapitán� vodních jednotek.  

(23) Krajský sraz kapitán� je nejmén� jednou za t�i roky svolán jako volební a volí krajského 
kapitána. V p�ípad�, že krajský kapitán volební sraz v�as nesvolá, m�že tak výjime�n� u�init 
Hlavní kapitanát VS. 

(24) Delegáty krajského srazu kapitán� jsou: 

a)  všichni kapitáni vodních oddíl� a p�ístav� VS v kraji (mohou být zastoupeni svými 
zástupci), 

b) p�ípadní okresní zpravodajové VS,  

c) a krajský kapitán VS. 

(25) Krajský kapitán je v souladu s  Organiza�ním �ádem a systematizací Junáka �lenem KRJ a 
sou�asn� �lenem Hlavního kapitanátu VS. 

(26) V p�ípad�, že jsou v kraji registrovány jednotky se zam��ením vodní jen v jedné ZOJ, jsou 
�ízeny krajským kapitánem sousedního kraje. Ve své KRJ mohou být zastoupeny 
jmenovaným zpravodajem VS.  

(27) V krajích, kde jsou registrovány jednotky VS, ale není zvolen krajský kapitán, m�že Hlavní 
kapitanát VS do�asn� na dobu nejvýše jednoho roku krajského kapitána VS jmenovat. O 
tomto jmenování musí neprodlen� informovat p�íslušnou KRJ. 
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8. Úst�ední orgány sít� VS 
(28) Nejvyšším orgánem sít� VS je ÚST�EDNÍ SRAZ KAPITÁN	 (dále jen ÚSK), který m�že 

být svolán kdykoli jako nevolební, ale nejmén� jednou za 3 roky musí být svolán jako 
volební.  

(29) Svolavatelem ÚSK je Hlavní kapitanát VS.  

(30) Delegáty ÚSK jsou: 

a)  všichni kapitáni vodních oddíl� a p�ístav� VS (mohou být zastoupeni svými zástupci), 

b) p�ípadní okresní zpravodajové VS, 

c) krajští kapitáni VS a  

d) volení �inovníci Hlavního kapitanátu VS.  

(31) Volební ÚSK volí: 

a) hlavního kapitána VS, 

b) a 5 p�ístavných VS (zástupce hlavního kapitána VS, výchovný CHK, výchovná DK, 
organiza�ní, hospodá�). 

(32) Pro volby se p�im��en� použijí pravidla organiza�ního a volebního �ádu. 

(33) Volení �inovníci Hlavního kapitanátu VS a krajští kapitáni VS tvo�í Hlavní kapitanát VS. 

(34) Volení �lenové Hlavního kapitanátu VS mohou ustavit pro díl�í úkoly p�íslušné pracovní 
komise a jmenovat jejich vedoucí, kte�í se z titulu své funkce stávají �leny Hlavního 
kapitanátu VS. 

(35) Hlavní kapitanát VS je oprávn�n: 

a) p�ijímat �ídící akty závazné pro všechny vodní jednotky, 

b) dohlížet na metodiku a bezpe�nost práce vodních výchovných a organiza�ních jednotek 
p�i vodních aktivitách a o p�ípadných porušeních p�edpis� �i bezpe�nostních zásad 
informovat zakladatele jednotky a p�ípadn� mu navrhnout p�ijetí vhodných opat�ení, 

c) pov��it organiza�ní jednotky zajišt�ním vybraných metodických, sportovních a 
vzd�lávacích akcí, 

d) vydávat doporu�ení a podn�ty Výkonné rad� �i Ná�elnictvu Junáka k p�ijetí �ídících 
akt� v oblasti metodiky a bezpe�nosti vodních sport� a aktivit závazných pro všechny 
jednotky Junáka, 

e) ve spolupráci s p�íslušným zpravodajem VRJ zavád�t a po�ádat specifické �inovnické 
zkoušky pro vodní turistiku a sporty, 

f) ve spolupráci s p�íslušným zpravodajem VRJ vytvá�et vodácké dopl�ky výchovného 
systému Junáka, 

g) navrhovat úst�edním orgán�m zm�ny krojových p�edpis� v oblasti dopl�k� pro vodní 
skauty, 

h) ud�lovat vyznamenání vodních skaut� a navrhovat ud�lení ostatních vyznamenání 
v souladu s jejich statuty a 

i) jednat jménem Junáka s organizacemi vodních a námo�ních skaut�, resp. s dalšími 
orgány a organizacemi p�i zajiš�ování skautské vodácké �innosti. 



Junák –  svaz skaut� a skautek �R 
 

�ád vodních skaut�  strana 5/5 

(36) Výkonem svých pravomocí dle �l. (35) s výjimkou pravomoci dle �l. (35)a) m�že HKVS 
pov��it �inovníky, orgány �i organiza�ní jednotky v rámci sít� VS. 

9.  Vlajky vodních skaut� 
(37) Doporu�ený vzhled a pravidla užívání vlajek �inovník� vodních skaut� a vodních jednotek 

stanoví p�edpis vydaný v p�sobnosti HKVS. 

10. �ídící akty sít� VS 
(38) �ídící akty sít� VS jsou závazné pro všechny �leny, výchovné a organiza�ní jednotky i 

�inovníky sít� VS.  

(39) �ídící akty sít� VS jsou ve smyslu Organiza�ního �ádu a systemizace Junáka pod�ízeny 
�ídícím akt�m úst�edních orgán� a OJ Junáka. 

(40) V síti VS rozlišujeme následující �ídící akty v po�adí od nad�ízených k pod�ízeným: 

a) Usnesení ÚSK, 

b) Vyhláška Hlavního kapitanátu VS, 

c) Rozhodnutí hlavního kapitána VS, 

d) Rozhodnutí krajského kapitána VS a 

e) Rozhodnutí okresního zpravodaje VS. 

(41) �ídící akty podle �l.(40)c), (40)d) a (40)e) mohou být vydány formou pokynu, pokud mají 
být dlouhodob� platné. V tom p�ípad� jsou nad�ízeny jednorázovým rozhodnutím p�íslušné 
instance. 

(42) Pro �ídící akty sít� VS obecn� platí pravidla stanovená Organiza�ním �ádem a systemizací 
Junáka, a to v�etn� pravidel �ešení p�ípadných spor�. P�ípadným odvolacím orgánem je 
nad�ízený orgán sít� VS, pro �ídící akty ÚSK �i Hlavního kapitanátu VS pak VRJ. 

10. P�echodná a záv�re�ná ustanovení 
(43) �ád Vodních skaut� byl schválen dne 8. 12. 2007 a nabývá ú�innosti dnem schválení. 

(44) Až do p�íštích krajských volebních sraz� kapitán� a volebního ÚSK, nejpozd�ji však do 
31.12.2008 z�stávají ve funkcích �inovníci sít� VS ustanovení podle dosavadních p�edpis�. 
Ke dni nabytí ú�innosti b�žící akty mohou být dokon�eny podle dosavadních p�edpis� i 
pokud je to v rozporu s tímto �ádem, nejpozd�ji však do 31.12.2008. 

 

Ná�elní DK:   Michala K. Rocmanová, akad. mal.             

 

Ná�elník CHK:  Zden�k Pran�l  

 

Starosta Junáka: Josef Výprachtický 


