Junák – svaz skautů a skautek ČR
900.01 Kapitanát vodních skautů
Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů
č. 3/2005,
o pořádání vodáckých akcí výchovnými a organizačními jednotkami Junáka
22.6.1995 vydal HKVS závazný pokyn o pořádání vodáckých akcí výchovnými a organizačními oddíly Junáka,
publikovaný ve Skautingu č. 2 v říjnu 1995, 8.9.1999 k němu vydal i komentovaný výklad. Protože od té doby
byly některé základní dokumenty Junáka včetně Stanov Junáka, Statutu Kapitanátu vodních skautů a
Organizačního řádu změněny, vydává Kapitanát vodních skautů v souladu s pravomocemi danými mu Statutem
novelu tohoto závazného pokynu:
1.
2.

3.

4.

5.

Při každé činnosti na malých plavidlech je nutný dozor zodpovědného dospělého, jehož pokyny všichni
dodržují
V rámci Junáka se za kvalifikaci tohoto vedoucího považuje kombinace vůdcovské zkoušky a další
institucionální zkoušky zaměřené na vykonávanou vodáckou činnost. Tato zkouška musí v sobě
zahrnovat základy pravidel bezpečnosti, právní povědomí odpovědnosti při vykonávané činnosti a
praktické předvedení vodácké dovednosti.
a. Za vodáckou kvalifikaci se považuje Kapitánská zkouška vodních skautů, zkouška vedoucího
či průvodce vodní turistiky, cvičitele či trenéra odpovídajícího vodáckého sportu, zdravotníka
vodní záchranné služby, apod.
b. Pro vedoucí nevodáckých skautských oddílů a pro vodní skauty se složenou čekatelskou
zkouškou je určena zkouška vodáckého minima. Tato zkouška však opravňuje k vedení jen
omezeného okruhu vodáckých akcí (pramice, kanoe na vodě ZW a WWI)
c. 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.
Při vodácké akci Junáka jsou účastníci povinni dodržovat následující pravidla:
a. Vedoucí musí předem zvážit, zda jeho schopnosti i schopnosti účastníků vodácké akce
odpovídají náročnosti terénu a povětrnostní situaci.
b. Účastníci mají vodní boty (ochrana proti smyku a zejména proti poranění chodidla)
c. Účastníci mají plovací vesty. Plovací vesty musí mít mládež do 18 let a dospělí neplavci.
Plovací vesty musí mít i dospělí vůdci, kteří jsou v případě nutnosti povinni pomáhat ostatním
a tudíž nemít problémy sami se sebou.
d. 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
e. Použité plovací vesty musí mít tzv. atest, za nějž ručí výrobce. Doporučená minimální
vztlaková síla je 60 N, tedy nosnost 6 kg. Nevhodné jsou vesty plněné pěnovým polystyrenem
(kupř. typ Čochtan), protože se jejich vztlaková síla opotřebením zmenší během jediné sezóny.
Zakázané jsou vesty nafukovací, protože se snadno poškodí nebo vypustí.
f. 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 musí mít všichni účastníci přílbu
Užívané lodě musí být v dobrém stavu, zajištěné proti potopení, opatřené 5 m dlouhým vyvazovacím
lankem a vylévačkou
a. Při plavbě, která není rekreační činností, musí být všechny předměty v lodi spolehlivě
připevněny. Věci, které se nemají namočit, musí být uzavřeny v lodním pytli nebo barelu.
b. Loď musí být vybavena nejméně jedním rezervním pádlem a v pohotovosti by měla být
záchranná pomůcka – házecí pytlík
Všechna plavidla plující na vodních cestách (tj. řekách, přehradách a jiných vodních plochách, kde se
pohybují velká plavidla nebo plovoucí stroje a zařízení) musí dodržovat ustanovení Řádu plavební
bezpečnosti, zejména 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
Praha 10. května 2005
Vladimír Cvrček,
hlavní kapitán

