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Kapitanát vodních skautů 

Organizace: 

Jednotky vodních skautů jsou oddíly a střediska (přístavy), které při provádění 

skautské výchovy využívají specifických prvků – vodních sportů a tomu odpovídající 

vodácké a námořnické romantiky. Tyto jednotky jsou součástí sítě vodních skautů, 

která je řídí. 

Nejvyšším orgánem této sítě je ústřední sraz kapitánů, radou sítě je Hlavní kapitanát 

vodních skautů (dále jen HKVS) složený ze členů volených sněmem vodních skautů, 

jmenovaných vedoucích komisí a krajských kapitánů. 

Poslání: 

Posláním Kapitanátu vodních skautů (dále jen 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, 

 a publikační činnost pro potřeby sítě VS. 

Členy jednotky KVS tvoří pouze členové HKVS volení Sněmem vodních skautů. 

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. 

Řídicím orgánem KVS je rada KVS. 

 

 

Členové v r. 2014: 

hlavní kapitán VS:  David Svoboda – Cedník 

zástupce hl. kapitána VS: Jana Karaová – Kulda 

přístavný, výchovný zpr:  Tomáš Litera – Slunda 

přístavná, výchovná zpr.: Zuzana Pozlovská – Pumpa 

přístavný, organizační zpr.: neobsazeno 

přístavný, hospodář:  Jan Fischer – Hvězdář 

předseda RK KVS:  Roman Patočka – Čajíček 

člen RK KVS:   Hana Dejmková – Bobr 

Všichni členové KVS jsou členy hostujícími. 



 

  
 

Činnost: 

Členy HKVS, nikoli ZvOJ KVS jsou i krajští kapitáni (seznam dále). 

V některých oblastech s HKVS spolupracují nositelé Řádu stříbrného bobra. 

Představeným sboru nositelů Řádu stříbrného bobra je Jaroslav Vondra – Děda. 

Práce ZvOJ je totožná s činností Hlavního kapitanátu vodních skautů, protože KVS je 

jeho součástí jako nositel právní subjektivity. 

Ve své činnosti se HKVS řídil  

– svým plánem činnosti na rok 2013 (viz Výroční zpráva HKVS 2012) 

– svým programovým prohlášením (viz 

http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_hkvs/2010-

11/Zapis_20101114_P3_Prog_prohlaseni.pdf)  

– aktuálními potřebami a požadavky sítě vodních skautů, případně Junáka. 

Vývoj členské základny sítě vodních skautů 

Počet registrovaných osob i jednotek vodních skautů je stabilní s mírně vzrůstající 

tendencí. Věková struktura odpovídá poslání Junáka – výchova mládeže s podporou 

starších.   

 

Rok Členové Muži Ženy Přístavy Oddíly 

2010 3255 2104 1151 26 167 

2011 3008 2025 983 29 153 

2012 3124 2110 1014 29 156 

2013 3336 2019 1317 28 167 

2014 3465 2117 1348 30 174 

Tab. 1: Vývoj členské základny sítě vodních skautů 

Rok do 6 let do 15 let do 18 let do 26 let nad 26 let 

2010   30 1733 341 557 594 

2011 130 1659 236 459 524 

2012 129 1756 225 433 581 

2013 166 1890 237 416 627 

2014 170 1967 243 418 667 

Tab. 2: Vývoj věkové struktury sítě vodních skautů 
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HOSPODAŘENÍ 

Účetní rozvaha 
Oblast Závěrková položka Částka 

Aktiva A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 tis. Kč 

Aktiva A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 357 tis. Kč 

Aktiva z toho: A.II.1 Pozemky 0 tis. Kč 

Aktiva z toho: A.II.3 Stavby 0 tis. Kč 

Aktiva A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 tis. Kč 

Aktiva A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -270 tis. Kč 

Aktiva z toho: A.IV.6 Oprávky ke stavbám 0 tis. Kč 

Aktiva B.I. Zásoby 48 tis. Kč 

Aktiva B.II. Pohledávky 15 tis. Kč 

Aktiva B.III. Krátkodobý finanční majetek 231 tis. Kč 

Aktiva z toho: B.III.1 Pokladna 13 tis. Kč 

Aktiva z toho: B.III.3 Účty v bankách 218 tis. Kč 

Aktiva B.IV. Jiná aktiva 0 tis. Kč 

Aktiva celkem 381 tis. Kč 

Pasiva A.I. Jmění 416 tis. Kč 

Pasiva A.II. Výsledek hospodaření -75 tis. Kč 

Pasiva B.I. Rezervy 0 tis. Kč 

Pasiva B.II. Dlouhodobé závazky 0 tis. Kč 

Pasiva B.III. Krátkodobé závazky 0 tis. Kč 

Pasiva B.IV. Jiná pasiva 40 tis. Kč 

Pasiva celkem 381 tis. Kč 

 



 

 
 

Výkaz zisků a ztrát 
Oblast Závěrková položka Částka 

Náklady A.I. Spotřebované nákupy 97 tis. Kč 

Náklady A.II. Služby 199 tis. Kč 

Náklady A.III. Osobní náklady 0 tis. Kč 

Náklady A.IV. Daně a poplatky 11 tis. Kč 

Náklady A.V. Ostatní náklady 6 tis. Kč 

Náklady A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 34 tis. Kč 

Náklady A.VII. Poskytnuté příspěvky 0 tis. Kč 

Náklady z toho: A.VII.31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0 tis. Kč 

Náklady A.VIII. Daň z příjmů 0 tis. Kč 

Náklady celkem 347 tis. Kč 

Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 24 tis. Kč 

Výnosy B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 0 tis. Kč 

Výnosy B.III. Aktivace 0 tis. Kč 

Výnosy B.IV. Ostatní výnosy 139 tis. Kč 

Výnosy B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. a položek 0 tis. Kč 

Výnosy B.VI. Přijaté příspěvky 154 tis. Kč 

Výnosy z toho: B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 118 tis. Kč 

Výnosy z toho: B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 36 tis. Kč 

Výnosy z toho: B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 0 tis. Kč 

Výnosy B.VII. Poskytnuté dotace 0 tis. Kč 

Výnosy celkem 317 tis. Kč 

Souhrn C. Výsledek hospodaření před zdaněním -30 tis. Kč 

Souhrn 34. Daň z příjmu 0 tis. Kč 

Souhrn D. Výsledek hospodaření po zdanění -30 tis. Kč 

http://vzestupně/
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Hospodaření KVS je stabilizované. Záporný výsledek hospodaření je dán především odpisy majetku ve výši 34 tis. Kč a převedením nevyužitých vodáckých desetikorun a darů ve 

výši 40 tis. Kč do výnosů příštích období. Po odečtení těchto položek by byl výsledek hospodaření na úrovni +44 tis. Kč. 

V rámci poskytování hospodářského a technického zázemí síti VS v roce 2014 zprostředkoval KVS hromadné objednávky oddílů v celkovém objemu 272 tis. Kč. Tato podpora 

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

V roce 2014 byly také vyrovnány všechny krátkodobé závazky vůči činovníkům HKVS a v současné době nemá KVS žádné nesplacené závazky. 



 

 
 

ROZPOČET NA ROK 2015 

Rozpočet KVS byl schválen dne 19. 3. 2015 radou KVS. 

PŘÍJMY tis. Kč VÝDAJE tis. Kč 

Výnosy akce           160     Náklady akce           190     

Dotace akce             30     Nájmy               2     

Provozní dotace             72     Spoje               1     

Úč. poplatky               3     Cestovné             27     

Desetikoruny             28     Cestovné zahraniční               5     

Dary               0      Služby               1     

Dary činovníků HKVS             40     účast HKVS na akcích               5     

Úroky               1     Materiál             14     

Zboží prodej-tržby             20     Zboží nákup             19     

Prodej P550+inovace               0      Bank. poplatky               0     

Pronájem majetku               0      Kapitánská pošta               2     

  Mod/kré stránky             67     

  Nákup materiálu P550+inovace               5     

  Letáky k Novému programu VS               6     

  Vydání příručky ke KZ               5     

  Vzdělávací materiály               5     

    

CELKEM:           353     CELKEM:           353     

  Výsledek hospodaření                0     

 



 

 
 



 

 
 

PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ V R. 2014

ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ  

Iniciovat setkání a komunikovat s krajskými kapitány, aby oni dále mohli 

spolupracovat s oddíly VS a tlumočit potřeby sítě HKVS. 

Seznam krajských kapitánů: 

110 Praha    od 24. 4. 2014 Karel Frnka – Karlík  

210 Středočeský kraj   Miroslav Čemus – Pytlík  

310 Jihočeský kraj   Lukáš Bíca – Šotek 

320 Plzeňský kraj   Pavel Křeček – Pavel  

410 Karlovarský kraj   Zdeněk Kunc – Dändy 

420 Ústecký kraj  neobsazeno 

510 Liberecký kraj   Langr Pavel – Šmudla 

520 Královéhradecký kraj  neobsazeno 

530 Pardubický kraj   Oldřich Pešina – Olda 

610 Kraj Vysočina   Milan Maxa – Žížal 

od 4. 4. 2014 Hana Vencálková – Venci  

620 Jihomoravský kraj   Michal Kordík – Pytlík  

710 Olomoucký kraj   Milan Kalčík – Chiaksee 

od 17. 4. 2014 neobsazeno 

720 Zlínský kraj   Zdeněk Vopička – Vulkán  

810 Moravskoslezský kraj  Martina Adamová – Sepka  

Podílet se na předsněmovní diskuzi a realizaci výstupů Valného sněmu Junáka 2014. 

 Projekt hodnocení kvality HKVS – zapojili jsme se do přípravy hodnocení po 

boku ostatních ústředních orgánů. V současné době hotova vize kvalitního 

HKVS, kostra kritérií a pracuje se na stanovení úrovní k jednotlivým 

kritériím. Horizont spuštění dokončeného v roce 2015. 

Nabízet nejmladší činovnické generaci možnost spolupráce na dílčích úkolech 

v rámci sítě VS. 

 Zejména srazy kapitánů byly připravovány mladými činovníky VS. 

Revidování aktuálnosti vyhlášek HKVS. 

 Vydány vyhlášky HKVS o bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí (3/2014) 

a o kvalifikacích VS (7/2014). 

VÝCHOVNÝ PROGRAM  

HKVS chce naplňovat dlouhodobou programovou vizi, podle níž budou mít vodní 

skauti k dispozici programové prostředky pro všechny věkové kategorie v souladu 

 s cílem 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. 

Pokračovat ve vodácké adaptaci Nového programu – dokončit vodácké odborky, 

vytvořit program pro předškoláky, popř. reagovat na novinky v této oblasti. 

 vodácké odborky – rozpracováno, představení odborek je v plánu na jarní 

sraz 2015, během léta by mělo proběhnout testování v oddílech, současně 

od března 2015 bude v pilotních “nových” odborkách Junáka zastoupena 

i vodácká odborka Jachtař. 

 předškoláci – je potřeba zpracovat metodiku pro vůdce Benjamínků, která 

se bude týkat bezpečnosti pohybu u vody a ve vodě a zkusit udělat pracovní 

listy s vodáckou tematikou (v plánu na rok 2015). 



 

 
 

 V pracovních skupinách jsou zastoupeni vodní skauti: 

o Odbor pro výchovu vlčat a světlušek – Jitka Jirčíková – Křeček 

o Metodická skupina NJ – Zuzana Pozlovská – Pumpa 

o Pracovní skupina pro nové odborky – Zuzana Pozlovská – Pumpa 

Podporovat používání vodáckých doplňků v oddílech – dokončit metodiku k práci 

s vodáckými doplňky, vytvořit další podpůrné materiály, které by motivovaly 

a usnadňovaly práci s nimi (např. vytvoření samolepek průvodců stezkami z vodního 

prostředí, databáze aktivit na plnění vodáckých doplňků apod.) 

 Problém se sháněním autorů, v plánu jako úkoly k individuální kapitánské 

zkoušce, proběhnou workshopy na srazech VS. 

Propagovat vytvořené nástroje a materiály k vodáckým adaptacím Nového 

programu – dokončit leták k vodáckému Novému programu, zajistit reklamy v KP 

a bannery na webu HKVS, dbát na to, aby účastníci vzdělávacích kurzů VS měli 

možnost se s materiály seznámit, popř. si vyzkoušet práci s nimi. 

 Leták bude vytvořen během roku 2015. 

 Každá vzniklá metodika bude na webu, bude k ní vytvořen banner a na 

webu se budou střídat. 

Zajišťovat metodickou podporu prostřednictvím spolkových časopisů a Kapitánské 

pošty – dbát na pravidelné vycházení metodických článků v Kapitánské poště a na 

webu www.skaut.cz/navodu, udržet prostor pro vodní skauty ve spolkových 

časopisech (ať již v podobě Mod/krých stránek, článcích s vodáckou tematikou či 

vodáckých soutěžích). 

 Metodika v eKP opět začala vycházet, nutná spolupráce s KLŠVS a s komisí 

Kapitánských zkoušek. 

 Web www.skaut.cz/navodu je pod novou Křižovatkou, kde budou v roce 

2015 ještě změny, začneme řešit, až se situace ustálí. 

 Sháníme autora MS pro žabičky a vlčata. 

 Probíhá celoroční soutěž pro Světýlko propagující Plavby jako stezku pro 

nevodácké koedukované oddíly. 

 Spolupracujeme s šéfredaktorkou časopisu Skauting, máme prostoru více, 

než jsme schopni využít. V roce 2014 vyšly 2 články s vodáckou tematikou, 

další články jsou v připravovány na rok 2015, na některá navržená 

(metodická) témata stále hledáme autory. 

Zapojovat vodní skauty do pracovních skupin Junáka – udržet zástupce v těch 

současných a u nově vznikajících posoudit, zda je zapotřebí vodáckého pohledu, 

popř. zajistit zástupce VS. 

 Ve stávajících skupinách zástupci VS jsou.  

 Do nově vzniklých skupin se snažíme zástupce zajišťovat, ne vždy se daří 

(revize stezky – máme pouze konzultanty).  

VZDĚLÁVÁNÍ 

HKVS chce realizovat funkční systém postupného vodáckého vzdělávání, které 

navazuje na celkový vzdělávací systém Junáka. HKVS chce vodním skautům zajistit 

možnost výběru z dostatku kvalitních vodáckých vzdělávacích akcí a také prostředky 

k samostatnému sebevzdělávání. Abychom naplnili tuto vizi zamýšlíme: 

Podporovat vodácké vzdělávací kurzy (pomoc s tvorbou projektů, se zkvalitněním 

vzdělávacího programu, nabídka dalšího vzdělávání instruktorů apod.). 

 V roce 2014 proběhly vodácké vzdělávací akce a zkoušky: 

o KLŠVS (Parvula, vůdce Vladimír Kučera – Kingkong), kapitánské 

zkoušky (předseda Tomáš Fiala – Fialík) 

o Zkoušky vodáckého minima (JČK Strakonice, Lukáš Bíca - Šotek) 

o Srazy vodních skautů (KVS, David Svoboda – Cedník, Kateřina 

Kaderová - Liška) 

o Vůdce malého plavidla (KVS, Jan Fischer – Hvězdář) 

o Záchranář III pro skautské činovníky (KVS, Jan Fischer – Hvězdář) 

http://h
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o Lodní tesař (KVS, Martin Chlad – Flint) 

o Námořní akademie – ČLK vodních skautů (vůdce Vladimír Cvrček – 

Vezír)  

Zajistit sjednocení obtížnosti pro absolvování vodáckých zkoušek mezi jednotlivými 

pořadateli. 

 Sjednocování obtížnosti probíhá průběžně, setkání několika vzdělavatelů 

proběhne v únoru 2015 ve Skautském institutu. 

 Příprava metodické příručky pro KZ, plánované dokončení kapitol a jejich 

připomínkování lektory únor/březen 2015, zveřejnění v průběhu dubna 

2015. 

Zajistit prodloužení akreditace Instruktor vodní turistiky. 

 Akreditace byla v roce 2013 úspěšně prodloužena do roku 2016, došlo 

 k aktualizaci seznamu lektorů. 

Podporovat skládání kapitánské zkoušky a zkoušky vodáckého minima formou 

kompetenčních profilů: dokončit příručku ke kapitánské zkoušce a připravit 

podpůrné e-learningové kurzy. 

 Na příručce ke KZ se pracuje, bude dokončena v roce 2015 

 E-learning Junáka – kurz pro kapitánskou zkoušku od roku 2015 (postupná 

aktualizace) 

Nadále podporovat skládání kapitánské zkoušky také distanční (modulovou) 

formou. 

 Byly vyhlášeny kapitánské zkoušky bez kurzu 

 Komise složená z HKVS, KLŠVS a dalších odborníků 

Zabezpečit kvalitní vzdělávací program jako hlavní součást srazů vodních skautů, 

jejich dostatečnou propagaci a atraktivitu. 

 Plněno – většinu času jak jarního (Karlovy Vary), tak i podzimního (Opařany) 

ústředního srazu kapitánů tvořila vzdělávací náplň. Témata jsou vybírána 

dle potřeb účastníků. Zápisy i materiály pro účastníky jsou zveřejněny na 

webu. 

 HKVS spolupracoval na programu, organizačním a technickém zajištění. 

Určit podmínky, které je třeba splnit/dosáhnout, aby akce určené pro vodní skauty 

anebo mající vodácké zaměření získaly pověření (od) HKVS k jejich pořádání. 

 nutné informování HKVS o připravované akci 

Vše chceme realizovat s pomocí pracovních skupin a dobrovolných spolupracovníků 

z řad vodních skautů. 

 spolupráce skupiny příznivců pohybujících se okolo kapitánské zkoušky 

a zkoušky vodáckého minima – KLŠVS, vůdci kurzů vodáckého minima 

 jachtařská skupina zajišťující výuku a výstavbu nových lodí a informace 

o stavbě – kurz Lodní tesař 

 zapojení jednotlivců na Ovčínu a dalších vzdělávacích skupinách v Junáku 

HOSPODAŘENÍ 

Udržet hospodaření KVS s vyrovnaným rozpočtem. 

 výsledek hospodaření bude v roce 2014 před započtením odpisů kladný 

 neutraceny vodácké desetikoruny, zisk z prodeje, ziskové nedotované akce 

Transparentní vedení hospodaření KVS. 

 aktuální hospodaření dostupné členům HKVS přes internet 

 KVS používá transparentní bankovní účty 

 zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy HKVS 

Revidovat pravidla pro hospodaření v KVS. 

 v dubnu 2015 je plánováno schválení novely pokynu hospodaření KVS 

Revidovat problematiku výběru tzv. zvláštních příspěvků. 

 byla přepracována stránka s informacemi o vodáckých desetikorunách 



 

 
 

 odvod vodáckých desetikorun byl v roce 2014 mírně propagován a bylo 

získáno 77 % z možných darů 

 během roku 2015 bude dojednán s VRJ odvod prostřednictvím skautISu 

a registrace 

Vytvořit pravidla pro pořádání akcí účtovaných pod KVS. 

 pravidla pro pořádání akcí pod KVS budou součástí novely pokynu pro 

hospodaření KVS 

Zajišťovat centralizované zprostředkování nákupu materiálu pro oddíly vodních 

skautů. 

 přes KVS se letos pořídilo zboží za 272 tis. Kč, tj. ušetřili jsme oddílům VS asi 

26 tis. Kč na slevách za hromadné objednávky 

Prostřednictvím lodní komise dořešit pronajímání lodě Severka, zkompletovat 

dokumentaci k její výrobě a propagovat prodej mimo síť vodních skautů. 

 byla zpracována dokumentace k trupu Severky v okruhové verzi 

 v roce 2015 bude zpracována dokumentace k takeláži 

 prodej a propagace bude řešena na jarním srazu kapitánů 

Prostřednictvím hospodářské komise hledat další zdroje pro financování aktivit VS 

a analyzovat dlouhodobé hospodářské potřeby oddílů v síti VS. 

 Komise v letošním roce nepracovala.  

 Zdroje příjmů KVS: 

o dotace Junáka na provoz, v tom příspěvek na tisk Mod/krých 

stránek 

o dary jednotek (tzv. zvláštní příspěvky)  

o dary jednotlivců 

o prodej zboží a vlastních výrobků pro potřeby sítě VS 

KOMUNIKACE a PR 

Nadále posilovat povědomí o metodické úloze sítě VS, zajistit tok informací ke všem 

oddílům VS a všem zájemcům o vodácké dění. 

 Webové stránky HKVS www.vodni.skauting.cz fungují a jsou aktuální. 

 5x ročně vychází Kapitánská pošta. 

Vytvořit a realizovat v návaznosti na Junáka jednotnou grafickou podobu 

komunikačního stylu sítě vodních skautů, a to pro: 

 webové stránky HKVS, vodni.skauting.cz 

o oprava a uvedení do provozu webu fotky.zlutaponorka.cz, kde je 

fotogalerie vodních skautů s výběrem nejlepších fotografií 

o založení odkazové fotogalerie na adrese 

vodni.skauting.cz/fotogalerie 

 webové stránky vodáckých vzdělávacích kurzů a akcí (3jezy, Kapitánská LŠ 

a další) 

o zůstávají v současné podobě beze změny 

 webové stránky jednotlivých oddílů (šablony pro CMS) 

o příprava webové šablony pro oddíly a střediska (dsw-

oddil.skauting.cz, dsw-navod.skauting.cz), podpora při vytváření 

vlastních webových prezentací (automatická instalace ze serveru 

lebeda) 

 dokumenty a materiály 

Posilovat pozici vodních skautů na internetu jako autority v oblastech vodáckých 

sportů, jachtingu a bezpečného pohybu na vodě a v jejím nejbližším okolí 

 HKVS se snaží vystupovat jako autorita v oblasti vodních sportů, ucelený 

plán na podporu této pozice na internetu zatím neexistuje. 

Komunikovat se zástupci zahraničních VS, vzájemně se informovat o své činnosti a 

akcích. 

http://www.vodni.skauting.cz/


 

 
 

 Se slovenskými VS byla dohodnuta spolupráce v Kapitánské poště, Pavol 

Kukla – Vosky byl hostem na zasedání na Tortuze. 

 V září 2014 byli dva zástupci HKVS na setkání hlav evropského Sea 

Scoutingu v Bruggách (Belgie), byla dohodnuta spolupráce na více 

tématech. 

Pravidelně informovat o činnosti a výsledcích práce HKVS 

 Zápisy HKVS jsou zveřejňovány na webových stránkách, jejich výtah 

v elektronické Kapitánské poště. 

 Ústředním orgánům Junáka jsou předávány pravidelné přehledy o činnosti 

HKVS formou zpráv pro Náčelnictvo a VRJ. 

Podporovat jednotky VS ve zkvalitnění vlastní prezentace, komunikace a PR 

 poskytnutí odborných rad  i praktické pomoci při zakládání nových webů na 

webhostingu Junáka (http://patyoddil.skauting.cz/, skare.skauting.cz, 

navigamus.cz a další) 

Nadále vydávat Kapitánskou poštu, zajistit pro ni stabilní vydavatelský tým a nadále 

ji obsahově i tematicky zkvalitňovat. 

 Kapitánská pošta vychází 5x ročně, šéfredaktorkou je Jana Karaová – Kulda. 

Spolupracuje několik stálých redaktorů a přispěvovatelů, je snaha plnit 

redakční plán. Největší problém je s metodickými články. Na podzimním 

srazu v Opařanech proběhla anketa, jak má eKP dále vycházet (současný 

stav – pdf pro tisk nebo verze pro čtečky), ideální by bylo, kdyby vycházela 

v obou formách, je snaha sehnat ještě další spolupracovníky na její sazbu. 

Adekvátní prezentace sítě vodních skautů na sociálních sítích. 

 skupina Facebooku Vodní skauti ČR 

(https://www.facebook.com/groups/216215870347/), která je volná 

a otevřená a je svobodným kanálem vodních skautů, dále se pak prezentují 

jednotlivé vzdělávací akce a oddíly samy 

http://patyoddil.skauting.cz/
https://www.facebook.com/groups/216215870347/


 

 
 



 

 
 

PLÁN PRÁCE NA ROK 2015 

leden 

 Registrace KVS  

 Inventarizace KVS 

 Vodácké vzdělávání (individuální KZ, lodní tesař) 

 Výchovná témata vodních skautů – plnění 

programového prohlášení, plány  

 Podpora Navigamu 2015 

únor 

 Příprava jarního ÚSK, upřesnění programu 

 Příprava výroční zprávy 

 Rozpočet, revize 

 Registrace VS 

 Vzdělávání – kapitánské zkoušky 

 Odborky 

 Navigamus 2015 

březen 

 Příprava jarního ÚSK – organizace 

 Výsledky hospodaření, rozpočet 2015 

 Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve 

velkém – doplňky k P550, krojové doplňky apod. 

 Příručka ke KZ –uzávěrka pro autory, aby 

nejpozději v dubnu 2015 bylo zveřejněno 

duben 

 17. - 19. 4. ÚSK (příprava Navigamu, vzdělávací 

témata, práce komisí) 

 Závěry ÚSK 

 Představení odborek 

 Metodika pro předškoláky 

 Leták k programovým nástrojům pro VS 

 Podpora Kurzů vodáckého minima a dalších 

vzdělávacích akcí (VMP, KZ, NA, …) 

 Schválení novely pravidel hospodaření KVS 

a pořádání akcí pod KVS 

květen 

 Závody – SKARE (skautská regata zhodnocení), 

Přes tři jezy (technická a organizační příprava) 

 Tisk letáku propagující vodní skauting pro zářijové 

nábory 

 Tisk letáku k programovým nástrojům pro VS 

červen 

 Navigamus 2015 

 Letní tábory a úkoly KK 

 Vzdělávání VS (Kapky, NA a další) 

červenec – srpen 

 Letní tábory, sledování bezpečnosti, ověření 

vodáckých doplňků v oddílech a na táborech 

 Kurzy VS 

 Vodácká osvěta v časopisech, Mod/kré stránky, KP 

 Testování odborek  

 Upřesnění plánu práce 

 Časopisy 2015/16 

září 

 Zhodnocení Navigamu 2015 

 Zhodnocení táborů a kurzů (bezpečnost a plnění 

vodáckých doplňků)  

 Závod Napříč Prahou přes tři jezy 

 Příprava ÚSK 

 Zhodnocení a revize vyhlášek a předpisů HKVS 

říjen 

 Vyhodnocení modulové KZ 

 Zhodnocení závodu Přes tři jezy 

listopad 

 ÚSK – zpráva HKVS, vzdělávací bloky 

 Setkání vzdělavatelů VS (zhodnocení vzdělávání VS 

2015 a příprava 2016 včetně akreditací) 

 Příprava setkání Tortuga 2015 

 Inventury majetku KVS  



 

 
 

prosinec 

 Společné zasedání HKVS a nositelů Řádu 

stříbrného bobra na Tortuze 

 Zhodnocení práce HKVS (VS) a krajských kapitánů 

 Vyznamenání 

 Příprava a úkoly roku 2016 

 Příprava výroční zprávy včetně hospodaření 

a registrace 

David Svoboda – Cedník 



 

 
 

Celostátní akce vodních skautů 

NAPŘÍČ PRAHOU - PŘES TŘI JEZY 

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 říčních kilometrů 

se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) 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, vede historickým centrem Prahy a je ojedinělou příležitostí 

ke sjetí pražských jezů, které se pro veřejnost otevírají právě jednou ročně 

u příležitosti tohoto závodu. 

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). Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 2 651 závodníků a vodáků 

volného splutí. Akce je již tak významná, že kvůli ní došlo ke změnám průtoků na 

Vltavské kaskádě, aby měl závod optimální podmínky. Záchrana pod jezy byla 

zajišťována vodní záchrannou službou, skautským záchranným týmem, městskou 

policií a školenými dobrovolníky ze skautských oddílů.  

Závodu se účastnila řada skautských i neskautských vodáckých oddílů. Akce tak 

byla bezesporu největším setkáním vodních skautů v tomto roce. Snaha 

nabídnout závod i jednotkám mimo síť vodních skautů byla úspěšná, což lze 

dokumentovat účastí řady nevodáckých středisek. Z Prahy jako pořadatelského 

města bylo jen cca 30 % závodících posádek, takže akci lze plným právem označit 

za celostátní. 

Vysoký zájem o závod mezi oddíly svědčí o významu závodění pro činnost oddílů. 

Náročná trasa  ve spojení s její atraktivitou je důležitým motivačním prvkem pro 

vodácký výcvik posádek a družin, který se bezesporu závodu i v tomto roce 

podařilo splnit. 

Jako hlavní přínos závodu Přes tři jezy vidíme propagaci skautingu na veřejnosti. 

Rostoucí účast neskautských oddílů a veřejnosti svědčí o významu akce i 

z pohledu propagace Junáka 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. 

Závod patřil počtem účastníků k největším ve své historii. Přes vysokou účast však 

nebyla ani zdaleka dosažena kapacity řeky, a tak je prostor pro další rozvoj akce. 

SKARE 

SkaRe, nebo také Skautská Regata, je každoroční jachtařský závod vodních skautů. 

Pro účast oddílů z celé země je považován za skautské mistrovství republiky 

v jachtingu. Závod je okruhový, postavený dle platných jachtařských pravidel ve 

tvaru trojúhelníku. Každá kategorie během víkendu dle schopností účastníků, času 

a přírodních podmínek jede více rozjížděk, z jejichž výsledků se pak stanoví 

celkové pořadí. 

Na konci soutěžního víkendu probíhá závod O modrou stuhu, což je závod v jízdě 

na dlouhou trať, a ne klasický trojúhelník. Závodu se mohou zúčastnit posádky 

starší 12 let na libovolné plachetnici. První pramice v cíli Modré stuhy zároveň 

získá trofej poháru konstruktérů o nejlépe připravenou třídovou loď. 

Skautská Regata samozřejmě není pouze o závodění a měření jachtařských 

dovedností skautských oddílů. Jde především o přátelské setkání skautů 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 doprovodný program 

závodního víkendu, ať už jde o jachtařskou školičku, tvůrčí dílny a hry pro mladší, 

workshopy pro starší, společenský večer u kytary pro vedoucí oddílů, nebo 

společný táborák. 

V roce 2014 proběhl již 20. ročník těchto závodů, a to na přehradě Seč. Právě 

skautská základna schopná pojmout více jak 100 účastníků je tradičním 

hostitelem této akce. Hlavní kategorií, ve které závodí děti, je kategorie 

oplachtěných pramic P550, tzv. Oskarek. Jedině v kategorii Open jsou povoleny 

jiné lodě nežli třída lodí P550. 

Díky významnému výročí závodů a avizovanému velkému doprovodnému 

programu byla účast v tomto jubilejním termínu skoro  

o 20 % větší než v minulých letech. 

NAVIGAMUS 

Název akce „Navigamus“ pochází z latiny a v překladu znamená „my plujeme“. 

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

již od roku 1994. 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. V roce 2014 

vrcholily přípravy ročníku 2015. 



 

 
 



 

 
 

Ze zpráv 2014 od krajských kapitánů: 

Kraj Vysočina  

Přehled přístavů a vodáckých oddílů v kraji Vysočina 

613.04 PŘÍSTAV MODRÁ KOTVA ŽIROVNICE 

 1. oddíl – Tygři 

 3. oddíl – Chobotničky 

 5. oddíl – Sušený tresky 

 Oddíl oldskautů 

Ke konci roku 2014 zanikly vodácké oddíly 

v Žirovnici a od roku 2015 se registrují pouze 

suchozemské oddíly v Počátkách. 

614.10 PŘÍSTAV ŽLUTÁ PONORKA TŘEBÍČ 

 1. oddíl 

 4. oddíl 

 5. oddíl 

 6. oddíl – Šestka Třebíč 

 69. roverský kmen 

 Oddíl oldskautů 

615.04 PŘÍSTAV RACEK ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 

 5. oddíl – Lekníny 

 6. oddíl – Aquaterra 

 7. oddíl 

 8. roverský kmen 

 9. oddíl – Ostrov 

 Oddíl oldskautů – Jezevci 

Na začátku roku vznikl suchozemský 9. oddíl 

v Ostrově nad Oslavou. V průběhu roku naopak 

zanikl 7. oddíl vodních vlčat a skautů. 

611.01 STŘEDISKO BOBŘI HAVLÍČKŮV BROD 

 5. oddíl Rackové 

611.05 STŘEDISKO GOLIATH PŘIBYSLAV 

 2. oddíl 

 Oddíl oldskautů 

Mezi vodní oddíly dále patří Oddíl oldskautů – 

Karibů ze střediska Zvon Jihlava, který se nyní jako 

vodní neregistruje. 

Zajímavé akce v kraji Vysočina 

KONFERENCE POSÁZAVSKÝCH VODNÍKŮ 

26. – 27. 4. 2014 se konala akce přibyslavských skautů určená pro veřejnost a vodní skauty z širokého okolí. Jedná se o splutí řeky v úseku Přibyslav – Pohled – Havlíčkův 

Brod a následné posezení, hry a soutěže. 

KRAJSKÉ KOLO ZÁVODU VLČAT A SVĚTLUŠEK 

23. – 24. 5. 2014 proběhlo krajské kolo Závodu vlčat a světlušek pod organizací přístavu Racek Žďár nad Sázavou, kterého se zúčastnilo 19 družin. 

SETKÁNÍ KAPITÁNŮ KRAJE A VOLEBNÍ SNĚM 

30. 5. 2014 proběhlo setkání kapitánů kraje Vysočina spojené s volebním sněmem, na kterém byla do funkce krajského kapitána zvolena Hana Vencálková – Venci z přístavu 

Racek Žďár nad Sázavou. 

 



 

 
 

ČAJOVÁ PLAVBA 

31. 5. 2014 se konal na Dalešické přehradě závod pramic a následný závod plachetnic určený pro skauty z širokého okolí. Tuto již tradiční akci pořádá přístav Žlutá ponorka 

Třebíč. 

VLTAVA S ANGLICKÝMI GIRL GUIDES 

27. 7. – 1. 8. 2014 proběhl společný putovní tábor českých skautů a britských skautek na řece Vltavě. Akci pro dvanáct skautek z Velké Británie organizovali skauti z přístavu 

Racek Žďár nad Sázavou a zúčastnilo se jí i devět skautů z Havlíčkova Brodu a Chotěboře. 

Krajská kapitánka: 

Hana Vencálková – Venci, 615.04 přístav Racek Žďár nad Sázavou 



 

 
 

Kraj Praha 

Přehled přístavů a vodáckých oddílů v kraji Praha 

 4. přístav Jana Nerudy Praha 3 

 5. přístav Praha 

 středisko Šipka Praha 6 – zatím jen v e-mailovém kontaktu 

 8. oddíl vodních skautů (středisko Vočko Praha 6) – zatím jen v e-mailovém kontaktu 

 vodní družina Mo-Vo-Kl (středisko Derwen, Modřany) 

 oddíl Sluníčka (středisko Dvojka Praha) – zatím jen v e-mailovém kontaktu 

 oddíl ZE-HNJE-SHE-KA (středisko Arcus Praha) – zatím jen v e-mailovém kontaktu 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

 okres Praha 3 je jediný okres v ČR, kde mají převahu vodní skauti (2 přístavy – 4. a 5., 1 středisko) 

 společnou akcí je okresní setkání spojené buď se Svojsíkovým závodem, nebo se závodem světlušek a vlčat 

Krajský kapitán: 

Karel Frnka – Karlík, 113.04.004-2 oddíl Rackové, 4. přístav Jana Nerudy Praha 3  



 

 
 

Liberecký kraj 

Registrované přístavy a oddíly: 

V kalendářním roce 2014 na území Libereckého kraje nevznikl žádný nový vodácký oddíl ani přístav, o němž by kapitán věděl. Údajně je záměr zřídit takovýto oddíl VS v obci 

Rádlo – informace zatím nepotvrzena. I nadále je se všemi níže uvedenými přístavy udržován osobní kontakt. 

Jednotlivé přístavy v kraji: 

okres Liberec 

7. PVS Flotila Liberec 

 registrováno 77 členů, 3 oddíly (1 x vlčata, 1 x R+R, 1 x  OS Mroži) 

10. PVS Maják 

 registrováno 65 členů, 2 oddíly (1 x žabičky, 1 x vlčata) 

okres Jablonec nad Nisou 

 středisko Křišťál, 4. OVS  + 4. DOVS, celkem asi 65 členů – provedeno sloučení dvou středisek, celkem 165 členů včetně VS 

okres Semily 

 středisko Jestřáb, 42. OVS Kačeři, asi 18 členů 

okres Česká Lípa 

 přístav Ralsko Mimoň, členů 106 (vlčata, žabičky, OS) 

Celkem v Libereckém kraji je zaregistrováno 331 vodních skautů. 

Lze uvést, že i nadále pokračuje mírný pokles členů oddílů řádově v jednotkách. 

Společné akce několika přístavů či oddílů 

Kotorský závod na Harcovské přehradě  + Memoriál Jiří Bělský MAHAGON – nejen krajský přebor, ale i oddíly z jiných krajů + oddíly z ostatních středisek – květen 

Mimoňské pádlo – krajské i republikové závody styl „SKAPA“, velmi náročné a vyhledávané oddíly i OS - červen 

Regata na Jablonecké přehradě – krajský přebor na plachetnicích VS 

Další závody:  3 jezy Praha, hra „O klíč k městu Karla IV“ 



 

 
 

Akce většího rozsahu: 

odemykání a zamykání Ploučnice a Jizery, volejbalové utkání O Zlaté Prase a Velikonoční kanár, vodácké bály a maškarní pro děti, Lampionové plavby sv. Jiří pro příchozí 

veřejnost, 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 Lbc a vodácká půjčovna Sundisk. V roce 2014 plavba po celé 

délce toku až na soutok s Odrou s navštívením 23 měst a starostů – vše s účastí zástupců KÚ Lbc. Významná reprezentační akce pro skauty u statutárů obcí a měst. 

Činnost oddílů OS: 

u většiny přístavů velmi aktivně pracují kluby OS (Liberec, Jablonec i Mimoň), a to nejen při podpoře činnosti dětských oddílů a přípravě akcí a táborů, ale vytvářejí svůj 

vlastní program a také program pro veřejnost. Jde o různé plavby, neckyády, plesy, sportovní utkání, náročné závody a podobně. Rovněž v oblasti skautské výchovy po 

výběru skládají skautský slib a rozšiřují si odborné skautské vzdělání. Stále roste počet registrovaných OS a jejich aktivita. 

Vzdělávací akce: 

Vodácká záchranářská škola na Selešce – základ instruktorů tvoří VS z liberecka 

Liberecký skautský kraj nemá pro jednotlivé okresy ORJ, a tak úloha krajského kapitána v KRJ je velmi důležitá. 

Problémové oblasti: 

stagnace počtu nově přicházejících dětí do oddílů, 

nedaří se získat nemovitosti – klubovny do vlastnictví skautů, jež je využívají 

výrazně snížené objemy dotací dosažitelných pro skauty 

Krajský kapitán: 

Pavel Langr – Šmudla, Flotila Liberec 



 

 
 

Karlovarský kraj 

Seznam přístavů a oddílů vodních skautů v kraji 

V rámci registrace v roce 2014 bylo v Karlovarském kraji registrováno 91 vodních skautů. Aktuální počet vodních skautů je 104 vzhledem k nárůstu počtu členů ve stávajících 

oddílech. 

Přístav ORION Karlovy Vary 

ev. č. 412.11 

kapitán přístavu: Jiří Kučera – Hvězdář 

přístavná: Ivana Hluchá – Watúka 

registrováno 83 vodních skautů z celkového počtu 120 registrovaných členů 

přístavu 

11. oddíl vodních skautů a skautek Alnitak 

kapitánka oddílu: Ivana Hluchá – Watúka 

palubní: Marie Šmídová – Lasička, Jiří Gžana – Kalan 

registrováno 30 vodních skautů 

12. oddíl vodních skautů Rigel 

kapitán oddílu: Michael Vaněček – Vendy 

palubní: Robert Šmíd – Číl, Jiří Kučera – Hvězdář 

registrováno 28 vodních skautů 

15. oddíl vodních skautů a skautek Mintaka 

kapitán oddílu: Petr Zeman – Huntka 

palubní: Jiří Klátík – Hotanka, Zdeněk Kunc – Dändy, Pavel Vitula – Ohitika 

registrováno 25 vodních skautů 

V přístavu jsou dále 2 nevodácké oddíly (4. oddíl skautek Mikan, 74. klub OS). 

Oddíly vodních skautů mimo přístavy 

1. oddíl vodních skautů a skautek (kmen roverů a rangers) Jižní kříž (středisko 

Šedého vlka Cheb) 

kapitán oddílu: Václav Dušák – Skukum 

palubní: Lenka Dušáková – Kytička, Jan Vlach – Šťoura 

registrováno 8 vodních skautů 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Jarní sraz vodních skautů – Ústřední sraz kapitánů – 4. - 6. 4. 

V letošním roce se poprvé v Karlových Varech uskutečnil sraz vodních skautů – ústřední sraz kapitánů. Pořádal jej přístav ORION Karlovy Vary společně s Občanským 

sdružením skautů a skautek Lilie. Konal se v prostorách Základní, mateřské a praktické školy přímo v centru města za účasti více než 100 skautů. Kromě obvyklých informací 

z HKVS, jednání komisí a vzdělávacích bloků proběhly také programy za poznáním krás Karlových Varů a jejich okolí, a to jak po souši, tak na vodě: prohlídka karlovarského 

Vřídla, vycházka po rozhlednách a vyhlídkách, vycházka v lázeňské části města, splutí části řeky Ohře a vodácký výcvik na slalomové trati Hubertus. Sobotní večer byl 



 

 
 

naplněn družnou zábavou při zpěvu písní za doprovodu kytar. Do programu byl také zařazen Inspiromat – nabídka akcí pořádaných v krajích, a také informace z Valného 

sněmu Junáka. 

Klíč k městu Karla IV. – 15. 11. 

Tradiční skautská městská hra, v letošním roce proběhl 48. ročník. Pořádá přístav ORION Karlovy Vary společně s Občanským sdružením skautů a skautek Lilie. Orientačně--

recesní soutěž dětí vztahující se k historii a současnosti Karlových Varů a jeho zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní na stanovištích v lázeňské zóně města a 

v lázeňských lesích v jeho nejbližším okolí 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. Pro soutěžící je zároveň připraven doprovodný program. 

Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí skautské oddíly z celé republiky i oddíly z dalších dětských organizací. Vítězné 

hlídky tradičně odměňujeme symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále Karla IV., drobnými věcnými cenami, památečními klíči a dorty. Akce se letos zúčastnilo 

přibližně 220 lidí, soutěžilo 39 hlídek v pěti kategoriích, zvítězily hlídky z Liberce, Plzně, Jablonce nad Nisou a sdružená hlídka z Chodova a Karlových Varů. 

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy nebo oddíly 

Jupee – 38. ročník – Pstruží říčka (Bečov nad Teplou) – 10. 5. 

Skautský hudební festival převzatých písní i vlastní tvorby, konaný ve volné přírodě, určený pro všechny věkové kategorie, pořádaný přístavem ORION Karlovy Vary. Festival 

dává každému, kdo má chuť, možnost si zazpívat a předvést své hudební vlohy. Každý má šanci pobavit ostatní, zažít úspěch, vyhrát. Soutěží se ve třech kategoriích. Letos 

strávilo na akci příjemné chvíle přibližně 100 účastníků. 

Vánoční koncert „Vánoce s námi“ – kostel Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli – 20. 12. 

Konaný každoročně v době před vánočními svátky, na kterém vystupují děti i dospělí z přístavu ORION a o. s. Lilie. Vedle hlavního koncertu pořádáme ještě další dílčí 

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

Tábory 

Jarní tábor oddílů Alnitak, Mintaka a Bystřina „Záhada hlavolamu” – Liberec 22. 2. - 1. 3. 

Letní tábor oddílů Mintaka a Bystřina „Ostrov pokladů” – Kovářov 28. 6. - 12. 7. 

Letní tábor oddílů Rigel a Mikan „Cesta do středu Země” – Ličov 29. 6. - 13. 7. 

Letní tábor oddílu Alnitak „Cesty hrdinů” – Krapice 5. - 19. 7. 

Spolupráce krajského kapitána a vodních skautů v kraji s Kapitánskou poštou 



 

 
 

Kapitáni a další činovníci vodních skautů Kapitánskou poštu využívají pro svou činnost v přístavu a oddílech. Pro připravovaný článek o vlajkách vodních skautů jsme dodali 

podklady o vlajkách a jejich historii v přístavu ORION. 

Vodácké vzdělávací akce v kraji 

Kormidelnický a rádcovský kurz 2014 – 30. 1. - 2. 2., 28. - 30. 3., 1. - 4. 5. 

V letošním roce se konal druhý běh Kormidelnického a rádcovského kurzu, kterého se zúčastnilo 22 frekventantů ve věku 13 až 15 let z šesti středisek Karlovarského kraje. 

Pořádal jej přístav ORION Karlovy Vary ve spolupráci s instruktory ze střediska STOPA Mariánské Lázně. První víkend (30. 1. - 2. 2., Horní Blatná, Blatenský vrch) byl zaměřen 

na seznámení se skupinou, utváření posádek, posilování spolupráce v nich a samozřejmě zde bylo několik bloků programů zaměřených na vedení, práci s hrou a zpětnou 

vazbu. Vytvořili jsme družinový systém, aby měli účastníci možnost zažít, jak to může vypadat v plně funkčním oddíle. Druhý víkend (28. - 30. 3., skautský areál v Habartově) 

byl zaměřen na tábornické dovednosti a jeho součástí bylo družinové putování – jednodenní výprava, při které trénovali azimut, rozdělávání ohně a vaření, ale také 

plánování organizaci a orientaci v jízdních řádech. Třetí víkend (1. - 4. 5., Šabina, Loket, skautská základna v Karlových Varech – Tašovicích) byl naplněn vodáckou přípravou a 

dvoudenní plavbou na Ohři, dále jsme se věnovali zdravovědě, probíhalo tábornické mistrovství, znalostní soutěž a také demodružinovky. Byl zakončen předáním 

absolvence a společným zhodnocením celého kurzu. 

Další informace 

Kromě našich oddílů velice úzce spolupracujeme s Občanským sdružením skautů a skautek Lilie, v němž působí přibližně 25 vodních skautů, především roverů a dospělých. 

Krajský kapitán: 

Zdeněk Kunc – Dändy, 15. oddíl Mintaka přístavu ORION Karlovy Vary 



 

 
 

Moravskoslezský kraj 

Přístavy a oddíly 

813.01 Středisko Evžena Cedivody Karviná 

vodní oddíl Hraničář 

813.08 Středisko Zlatá orlice Český Těšín 

Kosatky Kompas  

Opty 

815.04 Přístav POSEIDON Opava 

1.oddíl oldskautů Osmička Černý čáp 

Vodní vlčata Žabky 

815.05 Středisko SALVATOR Dolní Životice 

12. vodní oddíl DOHODA 

816.08 Přístav VIRIBUS UNITIS Ostrava 

Albatros Vřesina – Amazonky - Starší námořníci 

8. vodní oddíl – Devítka - Olda 

816.14 Přístav ESKADRA Ostrava 

12. dívčí vodní oddíl 

14. OS Soumaři 

Kadeti 28. Atlantický oddíl 

Krajské akce: 

 Unrrův memoriál - krajský závod, letos pořádaný přístavem ESKADRA 

 Význačné přístavní akce: 

 Eskadra Ostrava: 

 Námořnický bál 

 Příměstský tábor vodních skautů 

 máj pro veřejnost na rybníčku v Porubě 

 Dětský den u vody pro ZŠ v Kozmicích 

 Tábor skautů na Mazurských jezerech v Polsku  

 Poseidon Opava: 

 Námořnický bál 

 Dětský den pro děti z Opavy 

 Den s IZS pro postižené děti 

 20. výročí založení přístavu 

 Zlatá Orlice ČT: 

 Novoroční sjezd Olzy 

 2 dny prázdnin pro Těšínskou veřejnost 

Společné akce několika oddílů a přístavů: 

Vyzvědači: hra ve městě Ostrava pro ostravské oddíly, pořádáno VIRIBUS UNITIS 

Bitva o Cvilín: pořádáno VIRIBUS UNITIS 



 

 
 

ZVaS: pořádání závodu vlčat a světlušek, pořádáno Zlatá orlice Český Těšín 

Spolupráce s eKP: 

Martina Adamová – Sepka Simona Zatloukalová – Koblížek Jan Bolek – Efendi  

Přístav ESKADRA se podílí na vytváření programu pro NAVIGAMUS 2015 

Krajská kapitánka: 

Martina Adamová – Sepka, 816.14 přístav ESKADRA Ostrava 



 

 
 

Plzeňský kraj 

Přístavy a oddíly 

Přístav „OMAHA“ Plzeň – 5 oddílů, z toho jeden oddíl registrován jako klub OS. 

Kontakt se všemi navázán a stále fungují  

Na teritoriu skautského Plzeňského kraje v roce 2014 působí 1 přístav vodních 

skautů OMAHA Plzeň, který ve 4 oddílech vodních skautů a 1 klubu OS registruje 

celkem 120 členů. 

Oddíly a klub pracují v souladu se svými plány činnosti na jednotlivé měsíce. Mimo 

plnění výchovných skautských cílů je činnost zaměřována i na zvládnutí výcviku 

jízdy a chování na divoké i klidné vodě. V současné době se po letech obnovuje 

i činnost v oblasti zvládnutí elementárních jachetních dovedností. 

V roce 2014 uspořádaly oddíly přístavu celkem 3 letní tábory a dále celkem 

91 krátkodobých akcí, kterých se zúčastnilo 1116 osob. Celkový objem 

představoval 2252 osobodní s podílem 1747 děťodní, co představuje 78 %. 

V logistickém zázemí udržujeme stávající objekty kluboven a loděnic 

a v neposlední míře i prostor tábořiště v Nových Mitrovicích, který je využíván 

v průběhu celých letních prázdnin k pořádání letních táborů nejen pro skauty. 

Společné akce několika oddílů a přístavů: 

Mezi nejvýznamnější akce mimo sjíždění tuzemských i zahraničních řek patří 

tradiční akce: 

Odemykání a zamykání Plzeňských řek za účasti Neptuna, účast na Bambiriádě, 

služba u pomníků, účast hlídek na závodě vlčat a světlušek, dále posádek na 

tradičním závodě vodních skautů Napříč Prahou – přes 3 jezy a uspořádání 

podzimních náborových akcí. 

Spolupráce s eKP: 

Osobní příspěvky některých činovníků z kraje (Liška – Kateřina Kaderová, Platejz – 

Lukáš Boubín)  

Vodácké vzdělávací akce v kraji 

V roce 2014 žádné, pouze spolupráce činovníků z kraje na různých akcích, 

zejména na Námořní akademii. V oblasti vzdělávání si činovníci přístavu zvyšují 

kvalifikaci a je možno s hrdostí říci, že všichni kapitáni oddílů a jejich zástupci 

předepsanou kvalifikaci splňují. Řada činovníků přístavu se podílí v metodické 

přípravě na vzdělávání nových zástupců kapitánů oddílů při získávání čekatelské 

kvalifikace v rámci pořádání ČLK VS – Námořní akademie, která probíhá v  

teritoriu Plzeňského kraje v Nových Mitrovicích. V neposlední řadě naši zástupci 

pracují v komisích v rámci pořádání Ústředních srazů vodních skautů, které 

probíhají 2 x ročně. 

Krajský kapitán: 

Pavel Křeček – Pavel, 323.09.092 – 92. oddíl vodních skautů Kotva, 

Přístav „OMAHA“ Plzeň 



 

 
 



 

 
 

Jihočeský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

V kraji je 14 vodáckých oddílů, z toho je 8 oddílů pod přístavy a ostatní jsou ve střediscích. Od minulého roku nám ubyly 2 oddíly z Veselí nad Lužnicí – oddíly zanikly kvůli 

dlouhodobým problémům s počtem členů. 

310.32 - středisko Rožmberská růže Třeboň 

310.32.002-1 - Neptun 

Ciprýn Jaroslav (Cípek) - ticek@centrum.cz  

310.32.002-2 - Rackové 

Motyčka Josef (Moty) - josef.moty@centrum.cz 

311.04 - středisko VAVÉHA České Budějovice 

311.04.005 - 5. oddíl "Stříbrné rybky" 

Daňhová Veronika (Pěnkava) - penkavaa@seznam.cz 

311.04.011 - 11. oddíl "Toulavá", "Bárka", "Větev" 

Čanda Jan (Čandís) - jenda@jedenactka.eu 

313.03 - přístav Dačice 

Bílý Vladimír (Míra) - bily@da.centropen.cz 

313.03.001 - 1. oddíl 

Habr Pavel - junak.dacice@iol.cz 

314.01 - středisko Šipka Písek 

314.01.002-1 - Albatros 

Mašík Michal (Mozek) - mozek@kufr.cz 

317.01 - středisko Kalich Tábor 

317.01.005 - Vikingové 

Pěnka Pavel (Pavlucha) - pavel@penka.cz 

317.13 - přístav Třináctka Opařany 

Diartová Marta - VMarta@seznam.cz 

317.13.113 - vlčata a skauti 

Dončuk Michal (Misch) - michal.doncuk@volny.cz 

317.13.213 - světlušky a skautky 

Kolářová Lucie (Lůča) - Lucie.Kolarova@seznam.cz 

317.13.613 - koedukovaný 

Nováková Lucie (Lucák) - llucak@seznam.cz 

317.13.713 - R+R 

Diart Jan - hdiart@seznam.cz 

317.13.913 - oldskauti 

Kříž Josef (Tip) - tip13@volny.cz 

317.14 - přístav Kotva Veselí nad Lužnicí 

Bucek Jaroslav - karel58@tiscali.cz 

317.14.001 - 1.oddíl 

Bucek Milan - karel58@tiscali.cz 

317.14.002 - 2.oddíl 

Hlásková Milena - karel58@tiscali.cz 



 

 
 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Akce pro veřejnost pořádané několika oddíly: Kurz vodáckého minima, Písecké slavnosti – Písek, 

Skautská pouť – České Budějovice 

Vodácké vzdělávací akce v kraji  

kurz Kapka – pořádaný pod Jihočeským krajem v květnu 2014 – 13 účastníků 

Krajský kapitán: 

Lukáš Bíca – Šotek, 311.04, 23. oddíl, 4. středisko VAVÉHA Č. Budějovice   



 

 
 

Pardubický kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji: 

Přístavy/střediska: 

Pardubice, přístav „Sedmička“, oddíly 46 + 25 dosp. 

007 chlapecký oddíl 8-18 let 17 + 4 

012 chlapecký oddíl 7-14 let 9 + 5 

017 dívčí oddíl 7-17let 20 + 8 

013 oldskautský oddíl 0 + 8 

Vysoké Mýto, Středisko ,,Vydří Stopa“, oddíly 17 + 31 dosp. 

Plavčíci, chlapecký oddíl do 12 let 0 + 15 

007 Bobři, chlapecký oddíl 12-15 let 17 + 3 dosp. 

Carpediem, roveři a rangers nad 15 let 0 + 13 dosp. 

005 Oldskauti 

Oddíly v suchozemských střediscích: 

Svitavy 3. Oddíl vodních skautů 38 + 5 dosp. 

Posádka Bobři 2 + 2 dosp. 

Posádka Medvědi 7 + 0 

Posádka Krokodýli 7 + 0 

Posádka Korzáři 7 + 0 

Posádka Tučňáci 6 + 0 

Posádka Maritimo 9 + 0 

 Česká Třebová 5. Oddíl VS ,,Přístav Nantucket“ 33 + 8 dosp. 

Pododdíl Plavčíci – posádky Mečouni a Delfíni 13 + 2 dosp. 

Pododdíl Lodníci – posádky Rejnoci a Ledňáčci 13 + 2 dosp. 

Pododdíl Kadeti – posádky Aligátoři a Buldotým 7 + 4 dosp. 

Pardubice 21. Oddíl VS „Bílý delfín“ 12 + 4 dosp. 

Středisko „Vydří stopa“ Vysoké Mýto zaniká a slučuje se – přechází pod 

suchozemské středisko Lejsek ve městě. 

Společné akce přístavů nebo oddílů 

- Celostátní akce 

2014 – SkaRe Seč – pořádala 7. Pardubice 

Plánované 2015 - Navigamus Seč - pořádá přístav 7. Pardubice 

Plánované 2015 – Skare Křetínka – pořádá ,,Přístav Nantucket“ Česká Třebová 



 

 
 

- Krajské závody, plavby, soutěže 

2014 únor - Sportovní den zimní stadion Ústí nad Orlicí pořádal ,,Přístav Nantucket“ Česká Třebová 

2014 - VikingRace přehrada Křetínka u Letovic, kombinovaný  

 distanční závod posádek v plachtění a pádlování doplněný  

 o další skautské dovednosti. 

- význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy nebo oddíly VS 

Bílý delfín Pardubice 

- Lodičkování – krátké plavby na Chrudimce pro širokou veřejnost.  

- Dětský den s plavbami, spolupráce se suchozemským oddílem „Jednička“  

- Spolupráce na oslavách 100 let trvání junáka v Pardubicích – organizace akce 

Přístav Nantucket Česká Třebová 

- Den země – spolupráce s městským úřadem, prezentace oddílu a vodních skautů na Českotřebovském náměstí. 

- Českotřebovský kohoutek – spolupráce na akci s Městskou knihovnou, vození dětí na pramicích a kánoích na rybníčku v městském parku Javorka. 

- Svátky jara – spolupráce s Mateřským centrem ROSA na akci, vozíme děti na rybníčku v městském parku Javorka 

Spolupráce krajského kapitána a vodních skautů v kraji s Kapitánskou poštou 

- Zprávy o Skare  

Krajský kapitán: 

Oldřich Pešina – Olda, Česká Třebová 



 

 
 

Zlínský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Ve vodáckém kraji Zlín působí 11. oddíl VS KORMORÁN, ve středisku pozemních skautů 722.01 PSOHLAVCI Uherské Hradiště. 

V Kroměříži ve středisku 72101 Mirka Svobody je registrován klub OS VS. 

Ve středisku A. B. Svojsíka Slavičín 724 11 je registrován 1. odd. VS (jen 8 členů starších roverů a starších skautů z různých míst. Uherský Brod, Hranice). 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů: 

V průběhu roku jen samostatné akce 11. odd. Kormoránů a akce v rámci střediska Psohlavci v součinnosti s ostatními oddíly. jak pro skauty tak pro občanskou veřejnost .  

V klubu OS akce jen sporadicky, příležitostní, administrativní, zabezpečovací pomoc na zdravotních kurzech, soutěžích, i v pomoci na táborech.  

U 1. odd. VS „hostujícího“ ve středisku Slavičín převažují samostatné akce a aktivity roverských družinek (posádek).  

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy nebo oddíly VS: 

Samostatné významné akce nemáme, ani „ onačejší“ 

Činnost 11. oddílu Kormoránů probíhala v roce 2014 převážně již v tradičních a osvědčených akcích a aktivitách v průběhu celého roku. Vyvrcholením byl tábor společný pro 

žabičky, vlčata a skauty na Slezské Hartě s tematikou Hobbit. Pro starší skauty a rovery byl organizován putovní tábor, a to nejprve pěší v Jizerkách,  zakončený splutím 

úseků na Sázavě. V letošním roce byla činnost v družinkách zaměřena zejména na zdokonalování a upevňování tradičních skautských dovedností podle stezek a u nováčků 

a mladších členů podle Modrých stránek se zaměřením na vodácký výcvik. U starších bylo hlavní úsilí věnováno na zdokonalování skautské praxe spojené s pobytem 

v přírodě, táboření, první pomoc, vaření, orientace, přežití apod. Na táboře se obnovila zkouška Tří orlích per. Noví kormidelníci se již aktivně podílejí na chodu oddílu. Dvě 

členky oddílu se zúčastnily Námořní akademie 2014 a jeden člen absolvoval Východomoravskou LŠ a Mušku. 

Z významnějších akcí: 

 Rikitanův memoriál – zimní závod dvojic (organizace, účast) 

 42. Skautský pes Psohlavců – organizace 

 Střediskové Jamboree, 

 Otevírání a zavírání Moravy 

 Drakiáda 

 Vánoláš – divadlo pro děti a rodiče 



 

 
 

Spolupráce KK a VS v kraji s KP: 

Spolupráce s KP – zatím jen využívání jako informačního zdroje.  

Byly projednány možností dopisovatelů.  

Další sdělení: 

Přetrvává úsilí o zapojení bratra Zd. Božka – Šedi (dříve 2. odd. VS Bruntál), nyní bytem ve Zlíně, do aktivit spojených s vodáckou problematikou u pozemních oddílů. 

Krajský kapitán: 

Zdeněk Vopička – Vulkán, 721.01.010, 10 Klub OS Střediska Mirka Svobody Kroměříž 



 

 
 

Jihomoravský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Znojmo: přístav Neptun – „tahoun“  vodáckých akcí na krajské úrovni 

 realizován projekt zesplavnění jezů pomocí skluzavek (šupen) na Dyji 

 založena 2 vodácká tábořiště pro veřejnost 

 stabilní růst, zprocesovávání a usazování minimální "skautské 

byrokracie" v přístavu 

Hodonín: 

oddíl Fénix z důvodů nevztahů ve městě zastřešený pod přístavem Znojmo – 

komodorův domovský (stav nezměněn – postupné doplňování vodáckého 

materiálu – s každou novou lodí přibrány děti do posádek) – postupný růst 

Mikulov: 

oddíl Rejnoci – z důvodů pracovního vytížení kapitánů oddíl rozpustili do ostatních 

oddílů :-( 

Brno: 

oddíl Kormoráni – nárůst členů, rozšíření o dívčí posádky, výrazný myšlenkový 

příklon k výcviku na pramicích (ještě je nemají) 

Vyškov: 

oddíl Ra – existuje, funguje – problematické předávání vedení – vhodná generace 

odrostla a další teprve dorůstá – nůžky se rozevírají (stav nezměněn) 

Vyškov-Luleč: 

oddíl Stříbrná hvězda – stav nezměněn 

Vyškovjáci dohromady mají cca 100 členů, jsou registrováni v jednom pěším 

středisku, ale mimo region příliš sami nekomunikují. 

Celkově za minulý rok nárůst počtu dětí o 25 % – větší či menší kontakt je se 

všemi. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Oddíly se většinou aspoň symbolicky (vedení, popř. roveři) účastní Odemykání 

a Zamykání Dyje pořádané Znojmem. 

Čištění Meanndrů Moravy (Znojmo Hodonínu zapůjčilo lodě (opět)) – spolupráce 

s ČEZ. 

Spolupráce krajského kapitána a vodních skautů v kraji s Kapitánskou poštou 

Krajská rada si postupně zvykla na to, že má mezi sebou i vodáky, výrazný 

pozitivní příklon k vodákům má nový předseda KRJ. Zavedena kolonka v registraci 

pro celokrajský odvod desetikorun (ještě nevím, jestli všichni využili – pochybuju) 

Úzce spolupracujeme s přístavem Tamatea – společný tábor na Slezské Hartě. 

Krajský kapitán: 

Michal Kordík – Pytlík, 627.03.001.1 - přístav Neptun Znojmo, OVS Fénix Hodonín 



 

 
 

Středočeský kraj 

Zpráva nebyla dodána. 

Krajský kapitán: 

Miroslav Čemus – Pytlík  



 

 
 



 

 
 

 


