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O zásadách používání kroje vodních skautů a skautek
1. Vodní skauti celého světa ve skautské výchově uplatňují romantiku námořnictví a
preferují výchovu k dobrovolné kázni, která je spolu s vůdcovským principem jednou
ze záruk bezpečnosti při provádění vodních sportů. Jejich kroj vychází
z námořnických tradic a ve srovnání s krojem pěším uplatňuje barevné kontrasty, které
jsou důležité pro snadnou identifikaci i na větší vzdálenost. Vzhledem k většímu
vystavení slunečnímu záření je samozřejmostí pokrývka hlavy, podle tradice většinou
bílá. Dodržování krojové kázně je jedním z prvotních návyků směřujících k pocitu
zodpovědnosti za jedince i posádku či oddíl.
2. Podobu kroje vodních skautů a skautek a jeho odlišnosti od kroje pěšího určuje
Krojový řád Junáka schválený Náčelnictvem Junáka dne 15. ledna 2005 a jeho přílohy
č. 1 (Základní, příležitostné a doplňkové součásti kroje) a č. 2. (Krojové označení)
3. Vodní skauti funkci svého kroje vnímají více jako stejnokroj než jako pracovní
oblečení, proto jejich kroj prakticky nerozlišuje mezi základními a příležitostnými
součástmi.
4. Hlavní kapitanát určuje v souladu s ustanoveními č. 3.6 a 3.7 Krojového řádu Junáka a
v souladu se závěry srazu Kapitanátu vodních skautů v říjnu 2004 a svého rozšířeného
zasedání v prosinci 2004 tyto zásady používání kroje členy výchovných i
organizačních jednotek vodních skautů:
4.1 Vodácká košile se nosí zasunuta do kalhot či sukně vždy s bílým opaskem, šňůrkou,
pokrývkou hlavy jednotnou v oddíle a základním (na zvláštní akci doplňkovým)
šátkem. Šátek se nosí pod límcem. Činovníci mohou nosit modrou nebo šedou
vázanku, v tom případě nenosí šňůrku.
4.2 Slavnostní námořnická blůza se nosí přes kalhoty či sukni. Pod blůzou se nosí
modrobíle pruhované triko, je možno nosit i jednobarevné triko bílé, modré, žluté,
černé nebo tělové barvy. Nevhodná jsou trika ostatních barev, zejména pestrá nebo
ostrých odstínů. Pod límcem námořnické blůzy je možno vázat jednobarevný
doplňkový šátek barvy základního šátku (žlutá, světle modrá, šedá) nebo barvy bílé.
Jako pokrývka hlavy je vhodná námořnická čapka typu „placka“ nebo „bonbónek“,
případně bílý, modrý nebo černý baret s bambulí. Lodička, basebalka a brigadýrka
jsou k námořnické blůze nevhodné.
4.3 Dívčí halenka princesového střihu je rovněž slavnostním krojem, nosí se přes sukni
nebo kalhoty.
4.4 Za pracovní kroj se považují příležitostná a doplňková trika, která je možno nosit do
kalhot i přes ně. K triku příležitostnému (se znakem organizace ale bez sponzorských,
expedičních a jiných nápisů) je možno nosit základní šátek. Doplňkové triko ani se
šátkem základní nebo příležitostný kroj nenahrazuje.

4.5 Ke košili, námořnické blůze a dívčí halence se nosí krátké nebo dlouhé kalhoty (dívky
a ženy sukně) modré, černé nebo tmavošedé barvy. Za vhodné jsou považovány
dostupné kalhoty typu jeans. Při zvláště slavnostních příležitostech je možno nosit
kalhoty nebo sukně bílé.
4.6 Slavnostní oblek činovníků a kostým činovnic je popsán v příloze č.1 Krojového řádu
Junáka. K tomuto kroji vždy patří čepice brigadýrka typu České dráhy celoročně
s bílým potažením, ženy mohou nosit krojový klobouček. Vhodná vázanka je
tmavomodré nebo černé barvy, ženy mohou nosit límečkovou stuhu.
Podle čl. 5.1 Krojového řádu Junáka je možno nosit i slavnostní oblek staršího typu –
tmavomodré klubové sako s šedými kalhotami (ženy sukní). I k tomuto kroji náleží
vázanka a bílá brigadýrka.
4.7 Letní bílá košile činovníků vodních skautů se nosí zasunutá do dlouhých kalhot černé
nebo tmavomodré barvy s bílým opaskem, s tmavomodrou vázankou (výjimečně
rozhalenkou), s brigadýrkou nebo lodičkou. Kromě slibové lilie a nárameníků
s funkčním označením se na této košili další krojové označení nenosí.
4.8 Vhodnou obuví k základnímu a příležitostnému kroji jsou botasky či bílé polokecky,
při slavnostních příležitostech černé polobotky (lodičky).
5. Podle Krojového řádu Junáka a v souladu s tradicemi určuje kapitán oddílu vodních
skautů se souhlasem kapitána přístavu jednotnou podobu kroje užívaného oddílem.
V Praze dne 15. února 2005
Vladimír Cvrček – Vezír
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