
VÝROČNÍ ZPRÁVA  

2018 

David Svoboda – Cedník, hlavní kapitán vodních skautů

Předkládáme vám výroční zprávu Hlavního kapitanátu vodních skautů, 
která shrnuje naši činnost v roce 2018. V loňském roce se událo mnoho 
úspěšných projektů, o kterých se můžete dočíst dále, roste nám členská 

základna, udržujeme vysoký počet kvalitních vzdělávacích akcí. 
Celostátní akce mají stále rostoucí účast i kvalitu, proběhl již 9. ročník 

celostátního setkání vodních skautů a skautek Navigamus 2018.

Kapitanátu vodních skautů 
a zpráva o činnosti HKVS  za rok 2018 



O NÁS 
 

Jednotky vodních skautů (dále jen VS) jsou oddíly 

a přístavy (střediska), které při provádění skautské 

výchovy využívají vodních sportů a tomu 

odpovídající vodácké a námořnické symboliky. 

Jednotky jsou součástí sítě VS, která je řídí. 

 

Nejvyšším orgánem této sítě je Ústřední sraz 

kapitánů (dále jen ÚSK), radou sítě je Hlavní 

kapitanát vodních skautů (dále jen HKVS) složený 

ze členů volených ÚSK, jmenovaných vedoucích 

komisí a krajských kapitánů. 

 

 

 

Práce KVS je totožná s činností HKVS, protože 

KVS je jeho součástí jako nositel právní 

subjektivity. 

 

Ve své činnosti se HKVS řídil: 

 

• svým plánem činnosti na rok 2018 

(viz Výroční zpráva HKVS 2017), 

 

• svým programovým prohlášením 

(viz https://vodni.skauting.cz/upload 

/hkvs/zapisy_hkvs/2016-17 

/Zapis_20170112_P1_programove_prohlaseni 

_2016_2019.pdf) 

 

• aktuálními potřebami a požadavky sítě vodních 

skautů, případně Junáka – českého skauta.

Posláním KVS je poskytování materiálního, 

technického, hospodářského a organizačního 

zázemí sítě VS, tedy zejména: 

 

• organizačně-právní a hospodářské zajišťování 

činností pro potřeby HKVS, 

• spolupráce při pořádání akcí VS včetně 

vzdělávacích, 

• správa majetku pro potřeby sítě VS, 

• publikační činnost pro potřeby sítě VS. 

 

ORGANIZACE

POSLÁNÍ

ČINNOST

Členy zvláštní organizační jednotky (dále jen 

ZvOJ) Kapitanátu vodních skautů (dále jen KVS) 

tvoří pouze členové HKVS volení ÚSK. 

Statutárním orgánem KVS je hlavní kapitán 

vodních skautů ustavený dle Řádu VS. Jeho 

zástupcem v této funkci je zástupce hlavního 

kapitána VS dle Řádu VS, který je oprávněn 

jednat v nepřítomnosti statutárního orgánu 

v plném rozsahu jeho pravomocí. Řídícím 

orgánem KVS je rada KVS. Členy HKVS (nikoli 

ZvOJ KVS) jsou i krajští kapitáni.
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VODNÍ SKAUTI V ROCE 2018 
 

ČLENOVÉ KAPITANÁTU VODNÍCH SKAUTŮ 
 

hlavní kapitán VS: 
 RNDr. David Svoboda, Ph.D. – Cedník 

zástupkyně hl. kapitána VS:   
Ing. Jana Karaová, Ph.D. – Kulda 

přístavný, hospodář: 
 RNDr. Jan Fischer, Ph.D. – Hvězdář 

přístavná, výchovná:   
Ing. Zuzana Pozlovská – Pumpa 

přístavná:  
Mgr. Simona Zatloukalová – Koblížek 

(do 11. října 2018) 
přístavný: 

   Jakub Axman (do 11. října 2018) 
 

Všichni členové KVS jsou členy hostujícími. 
 

předseda RK KVS: 
  Roman Patočka – Čajíček 

členové RK KVS: 
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. – Bobr 

Ing. Vojtěch Žižka 
 

Členy HKVS jsou kromě členů KVS také krajští kapitáni 
a vedoucí komisí. 
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HOSPODAŘENÍ  
 

Hospodaření KVS je stabilizované. Záporný výsledek hospodaření je dán především odpisy ve výši 8 tis. Kč a převedením nevyužitých darů ve výši 59 tis. Kč 

do výnosů příštího období. 

Hospodaření se vyvíjelo v souladu s rozpočtem na rok 2018 a odchýlilo se významně neplánovaným příjmem 20 tis. Kč a v dvojnásobné výši vodáckých 

desetikorun, danou příspěvky jednotek za minulé roky. Na straně nákladů nebylo čerpáno zahraniční cestovné, nad rámec rozpočtu byla pořízena jedna loď P550 

a vyšší byly také náklady na Kapitánskou poštu a materiál. Náklady na pořádané akce dosahovaly předpokládané výše 400 tis. Kč a v souladu s rozpočtem byl také 

pořízen velký přívěs a závěsný lodní motor v celkové hodnotě 271 tis. Kč, které budou v následujících letech odepisovány. 

V rámci poskytování hospodářského a technického zázemí síti VS v roce 2018 zprostředkoval KVS hromadné objednávky oddílů v celkovém objemu 400 tis. Kč. 

Tato podpora vedla k nezanedbatelnému snížení nákladů jednotek VS při nákupu vybavení nutného pro vodáckou činnost. 

KVS nemá žádné nesplacené dlouhodobé závazky. 

ÚČETNÍ ROZVAHAVÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT



ROZPOČET NA ROK 2019
Rozpočet KVS byl schválen dne 27. 1. 2019 Radou KVS.

Naši činnost dále podporují: 

Dronte, HG sport, JUN, Vodácká škola záchrany, Kajaky.cz, časopis Pádler 

 

Děkujeme všem oddílům a přístavům, které 

podpořily činnost HKVS. Zvláště si vážíme 

příspěvků i za minulé roky. Vybrané příspěvky 

sloužily jako krátkodobé zápůjčky na pokrytí 

neplánovaného schodku jedné z vodáckých 

kluboven z roku 2018, dále našly uplatnění 

při rezervaci míst pro skauty, kteří se účastnili 

kurzů Vodácké školy záchrany, při objednávkách 

lodí P550 a také silného lodního motoru 

a přívěsu pro lodě, při jejichž získání jsme 

museli zaplatit i 15% spoluúčast k dotacím.

DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI 

 

 
Vodácké desetikoruny 

 

 



Členy Hlavního kapitanátu vodních skautů jsou kromě 
členů KVS také krajští kapitáni a vedoucí komisí.

vzdělávací komise: Ing. Tomáš Fiala – Fialík (činnost ukončena 11. 10. 2018) 

lodní komise: Martin Chlad – Flint 

komise pro kluby dospělých VS: Mgr. Vladimír Cvrček – Vezír 

(činnost ukončena 11. 10. 2018) 

V některých oblastech s HKVS spolupracují nositelé Řádu stříbrného bobra. 

Představeným sboru nositelů Řádu stříbrného bobra je Prokop Jícha – Sam. 

110     Praha                                  neobsazeno 

210     Středočeský kraj             Václav Zedínek – Vašek 

310     Jihočeský kraj                  Ing. Lukáš Bíca – Šotek 

320     Plzeňský kraj                    Jiří Helus – Ježour 

410     Karlovarský kraj              Zdeněk Kunc – Dändy 

420     Ústecký kraj                      neobsazeno 

510     Liberecký kraj                   Bc. Matyáš Kabeš, DiS. – Kvído 

520     Královéhradecký kraj    neobsazeno 

530     Pardubický kraj               Oldřich Pešina – Olda 

610     Kraj Vysočina                   Hana Vencálková – Venci 

620     Jihomoravský kraj          Michal Kordík – Pytlík 

710     Olomoucký kraj               neobsazeno 

720     Zlínský kraj                        Ing. Petr Veselý, Ph.D. – Wesa 

810     Moravskoslezský kraj     Mgr. Martina Adamová – Sepka 

HKVS  
Vedoucí komisí:

Seznam krajských kapitánů a kapitánek:



VÝCHOVNÝ PROGRAM

HKVS se snaží naplňovat dlouhodobou programovou vizi, podle 
níž budou mít vodní skauti k dispozici programové prostředky pro 
všechny věkové kategorie v souladu s cíli skautingu, jeho principy 

a za použití skautské metody, to vše s ohledem na vodácká 
specifika. Těmito prostředky chceme zároveň napomáhat 

k posilování základních vodáckých dovedností a schopností s cílem 
zlepšení úrovně základního vodáckého výcviku. 

 
 

Po letním připomínkování byly revidovány vodácké doplňky 
stezky, která vyjde v létě 2019. 
Dle nových odborek byla aktualizována ocenění Mladý Bobr    
a Bobr.
Probíhá revize odborek pro vlčata, světlušky a žabičky – vlčků 
a světýlek. HKVS pracuje na Vodákovi/Vodačce, 
Námořníkovi/Námořnici a Plavci/Plavkyni.
V rámci metodických prací individuální kapitánské zkoušky 
vznikly pracovní listy pro Benjamínky s vodní/vodáckou 
tématikou.

zpráva o činnosti HKVS 

v roce 2018

VZDĚLÁVÁNÍ

HKVS se snaží mít funkční systém postupného vodáckého vzdělávání, které navazuje na 
celkový vzdělávací systém Junáka, tedy zajistit nejen vodním skautům možnost výběru 
z dostatku kvalitních vodáckých vzdělávacích akcí, ale také prostředky k samostatnému 

sebevzdělávání.  
 

V lednu 2018 proběhla revize kompetencí a vstupních požadavků ke zkoušce vodáckého 
minima a kapitánské zkoušce. V roce 2018 bylo pod KVS uspořádáno 6 vzdělávacích akcí, 

z toho 1 lesní, 2 s letním během a 5 metodických seminářů. 
 
 

 
Srazy vodních skautů (David Svoboda – Cedník, Jana Karaová – Kulda) 

Srazy VS probíhají dvakrát ročně a jejich cílem je rozvíjet vodácké aktivity jak teoretické, 
tak praktické pro všechny zájemce nejen z řad vodních skautů. 

 
Jarní – Loučovice (příprava na Navigamus – prohlídka místa konání, výroba kulis 

a kostýmů, čínský večírek, splutí Vltavy z Vyššího Brodu, geocaching, 
zdravověda – opakování první pomoci a workshop o přípravě modelových situací 

a maskování, prohlídka kláštera ve Vyšším Brodě, lodní komise). 
 

Podzimní – Plzeň (psychická bezpečnost a sexuální výchova v oddílech, praktické 
představení odborek – Potápěč/Potápěčka, Mezinárodní skaut/Mezinárodní skautka, 

Horolezec/Horolezkyně, strečink a kompenzační cviky, posilování s vlastní vahou, plavba 
na plachetnici La Grace s oddílem, vázání uzlů a lodní komise, poznávání krás Plzně, 

Já a první princip, psychohygiena a prevence syndromu vyhoření, plavecký 
program – plavání, záchrana tonoucího a potápění s ABC, seznámení se skautISem). 

 
 



Vzdělávací akce VS pod jinými jednotkami: 
● Kapitánská lesní škola vodních skautů 2018 (Vladimír Kučera – King Kong) 
● Víkend jízdy a záchrany na divoké vodě (Vladimír Kučera – King Kong) 

● ČLK VS SEALS (Alena Šerhantová – Fižďa) 
● Kapka OVA 2018 (Michal Prauzek – Kolja) 

KAPITÁNSKÁ POŠTA
Metodický a informační časopis pro vodní skauty a skautky, 

zvláště pak pro vedoucí vodáckých oddílů. Vychází pravidelně 
pětkrát ročně a jeho šéfredaktorkou je Jana Karaová – Kulda.

 
Víkend divoké vody 2018 (Tomáš Fiala – Fialík) 

Cílem semináře bylo získat potřebné znalosti a dovednosti z jízdy a záchrany na divoké 
vodě, byl určen pro účastníky plnící individuální kapitánskou zkoušku i pro ty, kteří chtěli 

zdokonalit své dovednosti na divoké vodě. 
 

Raftový víkend 2018 (David Svoboda – Cedník) 
Seminář proběhl v říjnu v Roudnici nad Labem, organizátorem byl HKVS ve spolupráci 

s raftovou sekcí Svazu vodáků ČR. Cílem bylo prohloubení metodiky výcviku na raftovém 
člunu, ukázky tréninkových jednotek na vodě i v tělocvičně pod vedením trenérů 

reprezentace ČR. 
 
 

ČLK VS Námořní akademie (Vladimír Cvrček – Vezír) 
Netradiční ČLK určený nejen vodním skautům. Kromě oborů ČZ se kurz věnoval výcviku na 

vodě – zdokonalování pádlování na klidné vodě, sjezdu Ploučnice, plaveckému výcviku 
v bazénu, hrách na vodě. Kurz zahájilo 29 účastníků, 20 jich doposud úspěšně složilo 

zkoušku. 
 

Lodní tesař (Martin Chlad – Flint) 
Cílem kurzu bylo ukázat a naučit základní techniky a dovednosti spojené s celkovou 

rekonstrukcí dřevěné lodi a práce spojené s výrobou takeláže pro P550 v přístavech VS, 
seznámit se a vyzkoušet si stavbu jednoduché i náročnější dřevěné lodi metodou „sešij 
a slep“ a seznámit účastníky s možnostmi a technologiemi použitelnými v podmínkách 

svépomocné oddílové stavby plavidel a lodní výstroje. Letos účastníci akce postavili kopii 
vikingského pracovního člunu, několik menších lodí a opravili plachetnici 

českobudějovicých skautů. Jako již každoročně využili stavitelé z minulých ročníků možnost 
si v rámci kurzu dokončit své dřívější projekty. 

 
 



plán práce na rok 2019 

LEDEN

Registrace KVS – odevzdat do 31. 1.
Plán činnosti – odevzdat do 31. 1.
Rozpočet – odevzdat do 31. 1.
Rozpočet 2020
Inventarizace KVS
Dopis vedení oddílů – poděkování
Vodácké vzdělávání (KLŠVS, Námořní akademie, Seals, IKZ, 
Kapky, Lodní tesař, kurzy – VDV, VMP, ZIII)
Příprava jarního srazu VS – upřesnění programu
Příprava Skare
Volby nového HKVS na podzim – agenda krajských kapitánů do 
únorové Kapitánské pošty

ÚNOR

Příprava výroční zprávy
Registrace VS
Program ohledně agendy HKVS + voleb na jarní sraz VS – koncept
Příprava propozic Skare od 2020

Příprava jarního srazu VS – organizace
Výsledky hospodaření – odevzdat do 15. 4.
Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve velkém – doplňky 
k P550, krojové doplňky apod.
Navigamus 2021 – organizátoři, místo

BŘEZEN

DUBEN

Závody – SKARE (skautská regata zhodnocení), Přes tři jezy 
(technická a organizační příprava)
Příprava podzimního srazu VS – hlavní body programu + volby
Místo jarního srazu VS 2020
Příprava 3 jezů – schválení propozic
Výroční zpráva grafika

KVĚTEN

5.–7. 4. – sraz VS (vzdělávací témata), program ohledně agendy 
HKVS + voleb
Podpora vzdělávacích akcí (VMP, IKZ, NA, SEALs…)
Skare – organizace, schválení propozic od 2020



ČERVENEC A SRPEN

Letní tábory, sledování bezpečnosti, ověření vodáckých doplňků 
v oddílech a na táborech
Kurzy VS
Vodácká osvěta v časopisech, Mod/kré stránky, KP
Upřesnění plánu práce
Plán Kapitánské pošty 2019/2020

ZÁŘÍ
Zhodnocení táborů a kurzů (bezpečnost a plnění vodáckých 
doplňků)
Závod Napříč Prahou přes tři jezy
Příprava podzimního srazu VS – upřesnění programu
Zhodnocení a revize vyhlášek a předpisů HKVS
Vzdělávací akce na rok 2020 – plány
Příprava voleb do HKVS
Zhodnocení programového prohlášení do Kapitánské pošty

Vzdělávací akce na rok 2020 – informace do Skautingu
Zhodnocení závodu Přes tři jezy 2019
Příprava podzimního srazu VS – organizace + příprava voleb

ŘÍJEN

8.–10. 11. – sraz VS (vzdělávací témata, volby)
Zhodnocení SEALs, NA
Příprava setkání Tortuga 2019
Inventury majetku KVS
Místo podzimního srazu VS 2020
PF 2020

Společné zasedání HKVS a nositelů Řádu stříbrného bobra na 
Tortuze
Zhodnocení práce HKVS (VS) a krajských kapitánů
Projekt Přes 3 jezy 2020
Vyznamenání
Příprava a úkoly roku 2020
Příprava výroční zprávy včetně hospodaření a registrace

PROSINEC

LISTOPAD

Projekt Skare 2020
Letní tábory a úkoly KK
Vzdělávání VS (NA, SEALs, Kapky a další) + vize vzdělávacích akcí 
na rok 2020
Časopisy 2019/20
Výroční zpráva – odevzdat do 30. 6.

ČERVEN



Navigamus 2018 proběhl v termínu 7.–10. 6. 2018 v Lipně nad Vltavou v kempu Modřín. 
Již 9. ročníku se zúčastnilo přes 1300 osob z celé ČR, což je nejvíce v celé historii 

Navigamu. 
Tématem programu byly plavby admirála Čeng Che, čínského cestovatele, admirála 

a diplomata, který brázdil vody Indického a Tichého oceánu a na svých plavbách 
upevňoval moc Číny. Během svých cest navštívil státy jihovýchodní Asie, Indie, Arabského 

poloostrova a východní Afriky. Z námořních výprav do Číny přivážel cenné informace 
o nových zemích a národech, velvyslance, vzácné předměty a cizokrajná zvířata. 

Organizaci zajistil tým vodních skautů 
z Jihočeského kraje pod vedením Lukáše 

Bícy – Šotka ve složení Lucie Kolářová 
– Lůča, Žaneta Kupilíková – Boženka, 

Bohumila Mrzenová – Bobina, Tomáš Tupý 
– Želva, Anna Cimbálová – Viki, Petr Kolář 

– Pítrs a Daniel Fuka – Kapitán. 
 

Navigamus je celostátní setkání vodních 
skautů, které se koná každé tři roky, a to již 

od roku 1994. Název akce „Navigamus“ 
pochází z latiny a v překladu znamená „my 

plujeme“. Námětem je vždy významná 
historická námořní událost, kterou mohou 

účastníci zažít díky týmovým hrám, 
outdoorovým aktivitám a závodům. 

Posláním akce je setkávat se, navazovat 
nové kontakty a přátelství s dalšími skauty 
z ČR i zahraničí. Zároveň akce prezentuje 
veřejnosti nabídku volnočasových aktivit 

pro děti a mládež, umožní jim přímou účast 
na nich a vodní skauting je veřejnosti 
představen jako mezinárodní hnutí 

s výchovným posláním. 
 

NAVIGAMUS 2018 



Akce vznikla jako závod vodních skautů, a proto hlavní soutěžní kategorií je závod 
pramic vodních skautů z celé republiky v tradičním svatováclavském termínu (28. září). 
Záchrana pod jezy byla zajišťována Vodní záchrannou službou, Skautským záchranným 

týmem, městskou policií a školenými dobrovolníky ze skautských oddílů. V propusti 
Staroměstského jezu bylo napočítáno 1094 projíždějících lodí a rozhodčí u Karlova 

mostu zaznamenali 167 zalitých nebo převržených lodí. 
 

Závodu se účastnila řada skautských i neskautských vodáckých oddílů. Akce byla 
bezesporu největším setkáním vodních skautů v tomto roce a na Vltavě se o prvenství 

ve skautských kategoriích utkalo 194 pramic. Snaha nabídnout závod i jednotkám 
mimo síť vodních skautů byla úspěšná, což lze dokumentovat účastí řady nevodáckých 

středisek. 

Ředitel akce Jan Fischer – Hvězdář 
 

Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je 
tradičním pražským vodáckým závodem 

s historií sahající až do roku 1939. Trať 
závodu je dlouhá asi 6,5 km se startem na 

Císařské louce a s cílem na ostrově Štvanice. 
Na trati se překonávají tři jezy: Šítkovský 
(pod Jiráskovým mostem), Staroměstský 

(Karlovka nad Karlovým mostem) 
a Helmovský jez u Štvanice. Trať závodu je 

atraktivní, neboť vede historickým centrem 
Prahy a je ojedinělou příležitostí ke splutí 

pražských jezů, které se pro veřejnost 
otevírají právě jednou ročně u příležitosti 

tohoto závodu. 
 

Jako hlavní přínos závodu vidíme propagaci 
skautingu na veřejnosti. Rostoucí účast 
neskautských oddílů a veřejnosti svědčí 
o významu akce i z pohledu propagace 

Junáka – českého skauta jako organizace 
pořádající i otevřené sportovní akce. Vedle 
toho nelze zanedbat ani význam akce pro 
programy jednotlivých oddílů, protože se 
jedná o jediný skutečně celorepublikový 

skautský závod v pádlování.

NAPŘÍČ PRAHOU – 

PŘES TŘI JEZY 2018



Ředitel akce Oldřich Pešina – Olda 
 

Skautská Regata (Skare) je každoroční 
jachtařský závod vodních skautů. Díky 

účasti oddílů z celé země je považován za 
skautské mistrovství republiky v jachtingu. 

Závod je okruhový, postavený dle platných 
jachtařských pravidel. Závodníci jsou podle 

věku a plavidel rozděleni do kategorií. 
Hlavní kategorií, ve které závodí děti, je 

kategorie oplachtěných pramic P550. Na 
konci soutěžního víkendu probíhá dálkový 

závod O modrou stuhu HKVS.

SKARE 2018
Skare samozřejmě není pouze o závodění a měření jachtařských dovedností 

skautských oddílů. Jde především o přátelské setkání skautů a skautek všech věkových 
kategorií se zájmem o jachting, sdílení praktických zkušeností se stavbou a údržbou 

lodí, přiblížení jachtingu suchozemským skautům (mohou se také zúčastnit) a zábavu. 
Tomu všemu je přizpůsoben také doprovodný program závodního víkendu, ať už jde 

o jachtařskou školičku, tvůrčí dílny a hry pro mladší i starší nebo společný táborák.

V roce 2018 se Skare konalo na Seči. 
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Středočeský kraj

Krajský kapitán 

Václav Zedínek – Vašek 

přístav RETRA Brandýs nad Labem 

Významné akce a činnosti 

 

Nymburk – povolení ke stavbě loděnice, nově vznikající oddíl Rejnoci ve velkém Oseku 

Slanečci Kolín – výpomoc s jachetním víkendem KLŠVS a ČLK SEALs, opravy klubovny 

Poutníci Kolín – intenzivní práce na klubovně, zvýšení počtu členů 

RETRA Brandýs – nová plachetnice, přístavní plavba na LaGrace, BsB regata, Po stopách 

polabských strašidel, rozšiřování zázemí loděnice, pořízení druhého velkého přívěsu 

Dub Všenory – výroba P550 pro Karlovy Vary 

Modrá kotva Liběchov – funkci kapitána přístavu převzal po zemřelém bratru 

Saddámovi bratr Kaskadér. 

Bobři Řevnice – dokončení třetí P550, oprava střechy klubovny a stavba přístřešku pro 

vlek, dokončení mola u loděnice 

8. oddíl VS Mladá Boleslav – stavba klubovny, akce v rámci oslav výročí republiky 

Hovorčovice – nová posádka benjamínků, spolupráce na okresních akcích 

3. oddíl VS Krokodýli Poděbrady – oprava klubovny, městská hra Vyzvědači 

Přístav Neratovice – nárůst členů, akce roverského kmene v zahraničí (Velikonoce na 

Islandu, rafting v Rakousku, účast na Maďarském jamboree , ferraty Itálie, podzimní 

kaňoning v Jordánsku) 

Přístav Mladá Boleslav – vedle přístavu funguje ještě klub přátel skautingu 

(cca 90 osob), který pořádá každý měsíc společnou výpravu s účastí 55–70 členů 

a 1x měsíčně schůzka s účastí 30–40 členů. Spolupráce s lyžařským oddílem v MB. 

Přístavy: 

 

- Slanečci Kolín 

- Poutníci Kolín 

- RETRA Brandýs 

- Modrá kotva Liběchov 

- Přístav Neratovice 

- Přístav Mladá Boleslav 

- Přístav Dub Všenory 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 9. oddíl Delfíni Milovice, 3. oddíl VS 

Krokodýli, Hovorčovice, 8. oddíl VS Mladá 

Boleslav, OS Chachajovna, Bobři Řevnice 

 



Krajská kapitánka 

Martina Adamová – Sepka 

 přístav ESKADRA Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravskoslezký kraj Význačné přístavní akce 

 

Eskadra Ostrava: Námořnický bál, Příměstský tábor vodních skautů, Pořádání okresního 

kola ZVaS v pirátském stylu 

 

Poseidon Opava: Námořnický bál, Dětský den pro děti z Opavy, Den s IZS pro postižené děti 

 

Zlatá Orlice ČT: Novoroční sjezd Olzy, 2 dny prázdnin pro Těšínskou veřejnost 

 

Společné akce několika oddílů a přístavů: Vyzvědači, Bitva o Cvilín, Trochu tiku v Atlantiku, 

Ivančena 

 

Činovníci z kraje se také aktivně podílejí na celostátních úkolech, např. spolupráci na 

Kapitánské poště (Martina Adamová – Sepka, Klára Abendrothová – Škvrně, Alex Hotový 

– Vip, Simona Zatloukalová – Koblížek) či v lodní komisi VS (Jan Bolek – Efendi). 

Přístavy: 

 

- Přístav POSEIDON Opava – 4 oddíly 

- Přístav Černý čáp Opava – 5 oddílů 

- Přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava 

- Přístav ESKADRA Ostrava – 5 oddílů 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- Vodní oddíl Hraničář – Karviná, 

   12. oddíl DOHODA Středisko Ostrá Hůrka 

Háj ve Slezsku, 3 oddíly Středisko Zlatá 

orlice Český Těšín 

 



Praha

Krajský kapitán 

Pozice krajského kapitána je neobsazena. 

Zprávu sestavil David Svoboda – Cedník. 

 

 

Středisko Šipka – oddíly mají pravidelnou činnost, jsou na limitu členů – málo prostor a na 

hranici zvládnutelnosti vedoucích. 

 

5. přístav – stabilně fungující oddíly mladších členů Pětka a Děbenky, pak dva oddíly 

oldskautů. Spolupořádá rádcovské kurzy  a setkání oddílů na Praze 3. 

 

4. přístav VS Jana Nerudy – nárůst počtu členů ve všech dětských oddílech. Nedostatek 

vedoucích u vlčat a žabiček – oddíly musely přistoupit k pozastavení přijímání nováčků. 

 

Významné akce 

4. přístav Jana Nerudy – podíl na Třech jezech a Pochodu Praha – Prčice, pořádání akce 

Praha plná strašidel. 

 

Vodácké vzdělávací akce 

rádcovské kurzy na úrovni přístavu a středisek; účast vedoucích zejména 4. přístavu na 

seminářích a vzdělávacích akcích VS i jako instruktoři a lektoři (srazy VS, víkendy divoké 

vody, raftový víkend 2018, KLŠVS, ČLK SEALs, ČLK Námořní akademie).

Přístavy: 

 

- 5. přístav VS Praha 

- 4. Přístav VS Jana Nerudy – 6 oddílů VS 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 8. oddíl VS Praha 6 – vodácký oddíl 

Havranů a 8. oddíl vodních vlčat a žabiček, 

Středisko Šipka – 3 oddíly VS 

 



Jihočeský kraj

Oddíl Neptun Třeboň obnovil činnost a úspěšně reprezentoval kraj na závodu Přes 3 jezy, 

kde se umístil na stupních vítězů. Nejvýznamnější akcí v kraji byl bezesporu Navigamus 

2018 – celorepublikové setkání vodních skautů, organizační tým byl složen výlučně z VS 

z Jihočeského kraje, zúčastnilo se přes 1300 osob. Krajský kapitán se mimo organizace 

Navigamu věnoval také v rámci krajské rady přípravě žádostí o krajské granty. 

Krajský kapitán 

Lukáš Bíca – Šotek 

středisko VAVÉHA 

23. oddíl oldskautů, družina Briga 

Přístavy: 

 

- Třináctka Opařany 

- přístav Dačice 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 5. oddíl, 11. oddíl, 23. oddíl OS (středisko 

VAVÉHA České Budějovice), Albatros 

(středisko Šipka Písek), Vikingové (středisko 

Kalich Tábor), Neptun (středisko Rožmberská 

růže Třeboň) 

 



Krajský kapitán 

 Matyáš Kabeš – Kvído 

Ralsko Mimoň 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi hlavní (společné akce) několika přístavů či oddílů patřily 

 

Lampionová plavba – oslava dne sv. Jiří na Liberecké přehradě 

 

Kotorský závod na Harcovské přehradě a Memoriál Jiří Bělský MAHAGON – nejen krajský 

přebor, ale i oddíly z jiných krajů a oddíly z ostatních středisek 

 

Mimoňské pádlo – krajské i republikové závody 

 

Regata na Jablonecké přehradě – krajský přebor na plachetnicích VS 

 

Akce většího rozsahu 

Odemykání a zamykání Ploučnice a Jizery, volejbalové utkání O Zlaté prase a Velikonoční 

kanár, vodácké bály a maškarní pro děti, Květinový den, Dětské dny na přehradách, 

distribuce Betlémského světla, neckyáda na Nise, Slavnosti řeky Nisy – kulturně společenská 

plavba po Nise až do zahraničí – spolupořadatele přístavy Flotila, KÚ Liberec a vodácká 

půjčovna Sundisk. 

Liberecký kraj

Přístavy: 

 

- 7. PVS Flotila Liberec  

- 10. PVS Maják 

- přístav Ralsko Mimoň 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 2 oddíly VS Jablonec nad Nisou 

 



Krajský kapitán 

Michal Kordík – Pytlík 

přístav Neptun Znojmo 

OVS Fénix Hodonín 

 

 

 

 

 

 

 

Jednotky v kraji jsou stabilní (1 přístav a 7 oddílů), vznikly dva nové vodácké oddíly 

v Lužicích u Hodonína a v Popůvkách u Brna, další oddíl vzniká v Lanžhotě u Břeclavi. 

Oddíly vodních skautů mají vysokou hospodářskou náročnost pro svoji základní 

výchovnou práci a výcvik ve vodních aktivitách. V období 2018 ve velké míře využily 

grantové a dotační projekty ze zdrojů samosprávy, firem a nadací a doplnily svoji 

materiálovou výbavu. 

 

Velké projekty 

Fénix Hodonín připravil projekt založení přístavu, jehož založení je v plánu na r. 2019. 

Ve Vyškově i v Hodoníně získaly oddíly další prostory (klubovny pro svoji činnost). 

 

Akce 

Oddíly se v rámci kraje pravidelně účastní společně hlavně akcí Odemykání (jaro) 

a Zamykání (podzim) Dyje, pořádané oddílem Neptun Znojmo. Oddíly vodních skautů 

pořádají většinou dva tábory, pro mladší členy stacionární a pro starší členy putovní po 

některé z řek ČR. 

Jihomoravský kraj

Přístavy: 

 

- 1. přístav Neptun Znojmo, pod přístav 

patří také Félix Hodonín a  vodácký oddíl 

Lužice u Hodonína 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 1. oddíl vodních skautů a skautek Luleč 

– Severní hvězda, RA 5. oddíl vodních 

skautů Vyškov, 37. oddíl vodních skautů 

Kormoráni,  vodácký oddíl Awen (středisko 

Hiawatha Brno), vodní družina Korzáři 

(95. skautský oddíl Quercus Modřice) 

 



Krajská kapitánka 

Hana Vencálková – Venci 

615.04 přístav Racek Žďár nad Sázavou 

Vysočina V roce 2018 oslavil přístav vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč 50 let od založení prvního 

vodáckého oddílu v Třebíči, což doprovázelo množství akcí v průběhu celého roku. Kromě 

tradičních akcí jako je Jarní Lorenzova stuha, Čajová plavba či Jezování proběhlo například 

i promítání fotografií k výročí přístavu, sázení památného stromu a další akce.

Přístavy: 

 

- Žlutá ponorka Třebíč 

- Racek Žďár nad Sázavou 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 5. oddíl Rackové Havlíčkův Brod, 

2. oddíl (středisko GOLIATH PŘIBYSLAV) 

 

 

 

 



Významné akce a činnosti 

 

Skare 2018 (Sedmička a Velrybáři), Skautské atletické závody (Bílý Delfín), Krajské setkání 

(Bílý Delfín), Viking Race (Velrybáři) 

 

Pro veřejnost – Dětský den s oddílem Jednička Pardubice, plavba pro veřejnost na řece 

Chrudimce, aktivity v rámci Mezinárodního dne dětí, odemykání a zamykání řeky, 

charitativní sbírka Tři králové, VYDRA Cup, aj. 

 

Činovníci z kraje se podílejí na vzdělávacích akcích: 

- Luděk Demel – Luďa byl zkušebním komisařem Individuální kapitánské zkoušky 

- Krajský kapitán je aktivní v lodní komisi, účastní je jednání HKVS, působí jako zkušební 

komisař jachtingu, dále organizuje setkání VS na Pastvinách, setkává se s vedoucími oddílů 

kraji, funguje jako hlavní pořadatel Skare

Krajský kapitán 

Oldřich Pešina – Olda 

Velrybáři Česká Třebová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pardubický kraj

Přístavy: 

 

- Sedmička Pardubice – 4 oddíly 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- Vysoké Mýto – 3 oddíly, 21. oddíl vodních 

skautů „Bílý delfín“ Pardubice, 5. oddíl VS 

Nantucket Velrybáři Česká Třebová, 

3. oddíl VS Svitavy 

 



Nové město nad Metují: středisko ÚTA (oddíly Albatros, Vydry a klub KD): 

 

Albatros – změna kapitána, v současné době nekvalifikované vedení, na doplnění 

pracuje, členská základna stabilní, oslavil 50 let existence; 

Vydry – kapitánka zůstává, mírný nárůst počtu členek, oddíly se podílely na pořadatelství 

krajského kola ZVaS (u nás v NMnM), spolupráce střediska a KRJ je častá a rozmanitá, 

činovníci působí na kraji. 

Královehradecký kraj

Krajský kapitán 

Pozice neobsazena. 

Zprávu sestavil David Svoboda – Cedník 

a Jakub Pěnička - Barbušák. 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- Nové Město nad Metují – oddíly Albatros, 

Vydry a klub KD (středisko ÚTA), Hradec 

Králové – 7. OVS Štiky, 

nově založený 77. OVS Lososi, 

Dvůr Králové nad Labem – 5. oddíl vodáků, 

Mostek – 2. oddíl vodáků 

 

 



Krajský kapitán 

 Jíří Helus – Ježour 

přístav OMAHA Plzeň 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezi významné akce v kraji patřilo zejména Odemykání a zamykání Plzeňských řek za 

účasti Neptuna. Ke vzdělávacím akcím již tradičně patří ČLK VS Námořní akademie 

(táborová část – Nové Mitrovice, závěrečný víkend – Plzeň), Podzimní sraz VS v Plzni 2018. 

 

Stav jednotek je stabilní, pod Přístavem Omaha Plzeň se v roce 2018 registroval nový 

dětský oddíl 90. OVS Zátoka.

Plzeňský kraj

Přístavy: 

 

Přístav Omaha Plzeň – 6 oddílů 

 

 

 



Významné akce v kraji 

 

Klíč k městu Karla IV. – 52. ročník – 13. 10. 

Tradiční skautská městská hra. Tato orientačně-recesní soutěž dětí vztahující se k historii 

a současnosti Karlových Varů a jejich zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní 

na stanovištích v lázeňské zóně města a v lázeňských lesích plní recesní úkoly zaměřené na 

týmovou spolupráci, nejrůznější dovednosti a v neposlední řadě pobavení soutěžících 

a zodpovídají otázky týkající se historie i současnosti našeho města, jeho zajímavostí či 

významných osobností s ním spojených. Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou 

primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí skauti i široká veřejnost nejen z Karlových Varů 

a okolí, ale i z dalších měst České republiky. Vítězné hlídky tradičně odměňujeme 

symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále Karla IV., památečními klíči a dorty. 

Akce se letos zúčastnilo přibližně 165 lidí, soutěžilo 27 hlídek v pěti kategoriích, zvítězily 

hlídky z Karlových Varů a Chodova. 

 

Jupee – 42. ročník – Bečov nad Teplou – 5. 5. 

Skautský hudební festival převzatých písní i vlastní tvorby, konaný ve volné přírodě, určený 

pro všechny věkové kategorie. Festival dává každému, kdo má chuť, možnost si zazpívat 

a předvést své hudební vlohy. Každý má šanci pobavit ostatní, zažít úspěch, vyhrát. Letos ve 

třech kategoriích soutěžilo 20 interpretů, na akci v Bečovské botanické zahradě strávilo 

příjemné chvíle přibližně 110 účastníků. 

 

 

Karlovarský kraj

Krajský kapitán 

Zdeněk Kunc – Dändy 

15. oddíl Mintaka 

přístavu ORION Karlovy Vary 

Přístavy: 

 

- Přístav ORION Karlovy Vary – 3 oddíly VS 

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 1. oddíl vodních roverů a rangers Jižní kříž 

(středisko Šedého vlka Cheb) 

 



 

Závod vlčat a světlušek „Jak vycvičit draka” – Karlovy Vary – 25. – 27. 5. 

Krajské kolo závodu vlčat a světlušek se uskutečnilo pod záštitou primátora města Karlovy 

Vary v areálu Svatošky dětský ráj, kde se sešlo více než 230 účastníků. Kromě skautů 

a skautek ze středisek v Karlovarském kraji se akce zúčastnili i skauti z německého 

Marktredwitz. Celkem 23 hlídek vlčat a světlušek soutěžilo o postup do celostátního kola 

závodu. Kromě vlastního závodu, který probíhal během soboty v trase vedoucí po naučné 

stezce Svatošskými skalami, byl pro děti připraven bohatý doprovodný program v areálu 

tábořiště. Symbolický rámec zavedl účastníky do vikingské vesnice, jejíž obyvatelé se 

přátelí s draky, kteří obývají její okolí. Jenže se objevil velký zlý drak Mlsoun Strašlivý, který 

začal vesnici ohrožovat a pojídat stáda ovcí, jež vikingové chovají. Skupiny odvážných 

vikingů se tedy vydávají za svými přátelskými draky, aby se od nich naučili jejich 

dovednosti  a společně mohli porazit zlého draka. Nakonec se ukáže, že vlastně není tak 

zlý, jen je hrozně mlsný a sní vše, na co přijde, a to se mu málem stane osudné – je mu 

hrozně špatně. Vikingové se tedy rozhodnou, že se pokusí draka napravit a pomoci mu. To 

se podaří. 

 

Vánoční koncert „Vánoce s námi“ – kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli – 21. 12. 

Konaný každoročně v době před vánočními svátky, na kterém vystupují děti i dospělí 

z přístavu ORION a z. s. Lilie. Vedle hlavního koncertu pořádáme ještě další dílčí vystoupení 

(koncerty v domovech pro seniory či v rámci městských adventních trhů). 

 

Účast na celostátních akcích vodních skautů 

Navigamus 2018 – Lipno nad Vltavou – 7.–10. 6. 

Závod Napříč Prahou – Přes tři jezy – každoročně 28. 9. 

Srazy vodních skautů – dvakrát ročně (jarní a podzimní) 

Karlovarský kraj

Krajský kapitán 

Zdeněk Kunc – Dändy 

15. oddíl Mintaka 

přístavu ORION Karlovy Vary 



Krajský kapitán 

Pozice je neobsazena  

informace podal Jan Janouch – Tik 

3. oddíl VS Děčín 

Ústecký kraj
Činnost a významné akce 

 

Děčín 

V zimě panovaly dobré podmínky, a tak bylo možné po letech vyrobit před klubovnou 

kluziště. Vodáckou sezónu zahajují plavením jara, které se převáží z Ústí nad Labem do 

Děčína. Během jarních měsíců se zúčastnili několika plaveb na Labi, ale zdolali také 

nástrahy divoké Ploučnice. Oddíl nezahálel ani na souši. Spolupořádal skautský orienťák, 

vypravili se lézt do Tiských stěn. Na podzimní prázdniny uspořádal oddíl pro středisko 

Podzimky, které se konaly v Praze. Jejich motivem bylo výročí 100 let skautské pošty. 

V předvánočním čase oddíl dopravil Betlémské světlo na „sever“ a dál jej rozvážel po 

regionu. 

 

Louny 

V přírodě neriskuj (14. ročník pro žáky ZŠ), Krajské Jamboree Most, František z Hamonína 

– hra na historické motivy pro veřejnost (17. ročník) 

 

Terezín 

Spolupořádání Pálení čarodějnic (atrakce pro veřejnost), Terezínská Tryzna (pořadatelská 

služba), Mezinárodní den dětí v Litoměřicích (stanoviště s raftem a malou plachetnicí, které 

se proháněly v největším bazénu v areálu koupaliště. Protože se počasí velmi vydařilo, měli 

jsme celý den až do pozdních odpoledních hodin na pilno, účast cca 550 dětí), Závod sapérů 

v Terezíně (zastřešení aktivit u vody), Terezínský triatlon (doprovod plavců ve vodě při 

plavecké části závodu a zajištění bezpečné trasy vodou a na přilehlém břehu – bezpečnost 

a případná pomoc slabším plavcům), Krajské Jamboree Most (servis tým).

 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 3. oddíl vodních skautů (středisko ÚSVIT 

Děčín), 5. OVS Kon-Tiky Louny, Vodní oddíl 

Terezín (středisko Nereus) 

 

 



Krajský kapitán 

Petr Veselý – Wesa 

11. oddíl VS Kormorán Uherské Hradiště 

 

 

 

 

 

 

 

 

V průběhu roku proběhly jen samostatné akce 11. odd. Kormorán a akce v rámci střediska 

Psohlavci v součinnosti s ostatními oddíly jak pro skauty, tak pro občanskou veřejnost 

– pomoc na vzdělávacích kurzech, soutěžích, i ve spolupráci s městem Uherské Hradiště 

(oslavy osvobození, oslavy vzniku samostatného státu výsadbou lípy svobody, ekologická 

akce TSTTT, úklid kolem řeky Moravy – spolupráce s povodím Moravy apod.). 

 

V tomto roce se nám podařilo postavit dvě tréninkové plachetnice typu Optimist a použít 

je na táboře k výuce plachtění pro mladší členy oddílu. V plánu na příští rok je dostavba 

dalších dvou kusů. V budoucnu plánujeme také oplachtění naší pramice P550. 

 

Noví kormidelníci se zapracovali a podílejí se na chodu oddílu – přiděleni ke stávajícím 

4 posádkám. Členská základna se daří udržovat a doplňovat i bez pořádání náboru. 

Rozrostla se nám také nejmenší posádka Benjamínků. Přetrvávajícím problémem je 

obměna rolí vedoucích. (Po střední škole rádcové odchází na vysoké školy. Přestože 

udržujeme kontakty a máme dobré vztahy (vrací se jako pomoc na táboře, při větších 

akcích, aktivita ve vyšším řízení – kraj, pomoc při organizaci všeobecných akcí např. 

OBROK, Jamboree či instruktorská činnost např. OHITIKA) – což je pozitivní, reálně však 

nefunguje návrat k oddílu a přirozená obměna ve vedení). 

 

Na setkání kapitanátu oddílu jsem nastínil další kroky fungování oddílu, jelikož bych rád 

vyřešil situaci svého nástupnictví. První krok bude rozdělení oddílu na dvě menší jednotky, 

a to k registraci 2019 – na stávající oddíl Kormorán a na oddíl oldskautů – Kormorán 

Veterán. Dále jsme zvýšili tlak na účast roverů na vzdělávacích kurzech. 

 

 

Zlínský kraj

Oddíly v rámci středisek: 

 

- 11. oddíl VS Kormorán (středisko Psohlavci 

Uherské Hradiště), oddíl oldskautů 

(středisko Mirka Svobody v Kroměříži) 

 

Olomoucký kraj
Krajský kapitán 

Pozice neobsazena, zpráva nedodána. 

Oddíly v rámci středisek: 

 

- Vrbátky 5. oddíl VS Waitangi 

Dráčata – Domašov nad Bystřicí 
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