
 



VÝROČNÍ ZPRÁVA 

KAPITANÁTU VODNÍCH SKAUTŮ 

A 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 

HLAVNÍHO KAPITANÁTU VODNÍCH SKAUTŮ 

V ROCE 2015 

Identifikace: 

Junák – český skaut, 

Kapitanát vodních skautů, z. s. 

zvláštní organizační jednotka, ev. č. 900.01 

Hlavní kapitanát vodních skautů 

Senovážné nám. 24, 11000, Praha 1 

IČ: 659 91 753 

neplátce DPH 

vodni.skauting.cz 

mustek@hkvs.cz

 



 

 2 
 

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 vodních skautů (dále jen 

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. 2015: 

hlavní kapitán VS:   David Svoboda – Cedník 

zástupce hl. kapitána VS:  Jana Karaová – Kulda 

přístavný, výchovný zpravodaj:  Tomáš Litera – Slunda 

přístavná, výchovná zpravodajka: Zuzana Pozlovská – Pumpa 

přístavný, organizační zpravodaj: neobsazeno 

přístavný, hospodář:   Jan Fischer – Hvězdář 

předseda RK KVS:   Roman Patočka – Čajíček 

člen RK KVS:    Hana Dejmková – Bobr 

Všichni členové KVS jsou členy hostujícími. 



 

 3 
 

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 2015 (viz Výroční zpráva HKVS 2014) 

– svým programovým prohlášením (viz 

http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_hkvs/2013-

14/Zapis_20131206_Tortuga_P1_programove_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.

Tab. 1: Vývoj členské základny sítě vodních skautů 

Rok Členové Muži Ženy Přístavy Oddíly 

2011 3008 2025 983 29 153 

2012 3124 2110 1014 29 156 

2013 3336 2019 1317 28 167 

2014 3465 2117 1348 30 157 

2015 3685 2199 1486 31 156 

 

Tab. 2: Vývoj věkové struktury sítě vodních skautů 

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

2011 130 1659 236 459 524 

2012 129 1756 225 433 581 

2013 166 1890 237 416 627 

2014 171 1974 246 422 667 

2015 222 2076 257 421 709 
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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 340 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 -275 tis. Kč 

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

Aktiva B.I. Zásoby 33 tis. Kč 

Aktiva B.II. Pohledávky 12 tis. Kč 

Aktiva B.III. Krátkodobý finanční majetek 290 tis. Kč 

Aktiva z toho: B.III.1 Pokladna 9 tis. Kč 

Aktiva z toho: B.III.3 Účty v bankách 281 tis. Kč 

Aktiva B.IV. Jiná aktiva 0 tis. Kč 

Aktiva celkem 400 tis. Kč 

Pasiva A.I. Jmění 416 tis. Kč 

Pasiva A.II. Výsledek hospodaření -92 tis. Kč 

Pasiva B.I. Rezervy 0 tis. Kč 

Pasiva B.II. Dlouhodobé závazky 0 tis. Kč 

Pasiva B.III. Krátkodobé závazky 5 tis. Kč 

Pasiva B.IV. Jiná pasiva 71 tis. Kč 

Pasiva celkem 400 tis. Kč 

 



 

 
 

Výkaz zisků a ztrát 
Oblast Závěrková položka Částka 

Náklady A.I. Spotřebované nákupy 157 tis. Kč 

Náklady A.II. Služby 260 tis. Kč 

Náklady A.III. Osobní náklady 0 tis. Kč 

Náklady A.IV. Daně a poplatky 1 tis. Kč 

Náklady A.V. Ostatní náklady 0 tis. Kč 

Náklady A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 22 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 440 tis. Kč 

Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 23 tis. Kč 

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

Výnosy B.III. Aktivace 191 tis. Kč 

Výnosy B.IV. Ostatní výnosy 0 tis. Kč 

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

Výnosy B.VI. Přijaté příspěvky 208 tis. Kč 

Výnosy z toho: B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 171 tis. Kč 

Výnosy z toho: B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 37 tis. Kč 

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

Výnosy B.VII. Poskytnuté dotace 0 tis. Kč 

Výnosy celkem 422 tis. Kč 

Souhrn C. Výsledek hospodaření před zdaněním -18 tis. Kč 

Souhrn 34. Daň z příjmu 0 tis. Kč 

Souhrn D. Výsledek hospodaření po zdanění -18 tis. Kč 



 

 
 

 

Hospodaření KVS je stabilizované. Záporný výsledek hospodaření je dán především odpisy majetku ve výši 22 tis. Kč a převedením nevyužitých vodáckých desetikorun a darů ve 

výši 31 tis. Kč do výnosů příštích období. Po odečtení těchto položek by byl výsledek hospodaření na úrovni +35 tis. Kč. 

V rámci poskytování hospodářského a technického zázemí síti VS v roce 2015 zprostředkoval KVS hromadné objednávky oddílů v celkovém objemu 171 tis. Kč. Tato podpora 

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

KVS nemá žádné nesplacené dlouhodobé závazky. 



 

 
 

ROZPOČET NA ROK 2016 
Rozpočet KVS byl schválen dne 21. 3. 2016 radou KVS. 

PŘÍJMY tis. Kč VÝDAJE tis. Kč 

Výnosy akce            180     Náklady akce           279     

Dotace akce              99     Nájmy               2     

Provozní dotace              52     Spoje               1     

Desetikoruny              25     Cestovné             21     

Úč. poplatky                3     Cestovné zahraniční *               2     

Dary               -       Služby               2     

Dary činovníků HKVS              10     Účast HKVS na akcích *              -       

Úroky                0     Materiál               8     

Zboží prodej-tržby                6     Zboží nákup               5     

Prodej P550+inovace               -       Bank. poplatky               0     

Pronájem majetku               -       KP               2     

  MS *             37     

  Nákup materiálu P550+inovace               5     

  Letáky k Novému programu VS               6     

  Vydání příručky ke KZ *              -       

  Vzdělávací materiály               5     

    

    

CELKEM:            374     CELKEM: 374 

 

* tyto výdaje budou podpořeny také přímo z prostředků Junáka (mimo rozpočet KVS) 



 

 
 

PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ V R. 2015

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: 

110Praha    Karel Frnka – Karlík 

210 Středočeský kraj   Miroslav Čemus – Pytlík 

310 Jihočeský kraj   Lukáš Bíca – Šotek 

320 Plzeňský kraj   Pavel Křeček 

od 19. 2. 2015 Milan Legát – Kaštan 

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   Hana Vencálková – Venci  

620 Jihomoravský kraj   Michal Kordík – Pytlík  

710 Olomoucký kraj  od 19. 3. 2015Radek Dokoupil – Bimbo 

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 je stanovena úroveň jednotlivých kritérií. Hodnocení 

kvality HKVS je tedy připraveno k použití. 

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. 

• vyhlášky jsou aktuální 

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 – byly vytvořeny 4 vodácké odborky (jachtař, vodák, 

námořník a potápěč) a představeny na jarním srazu VS k připomínkování. 

Odborka Jachtař byla součástí pilotních „nových“ odborek, které byly 

publikovány v červnu. Během léta proběhlo testování odborek v oddílech, 

v současné době probíhají finální metodické oponentury odborek vodák, 

námořník a potápěč.  

• předškoláci – je rozpracována metodika pro vůdce Benjamínků, která se 

týká bezpečnosti pohybu u vody a ve vodě, jsou vytvářeny pracovní listy 

s vodáckou tematikou. 

• 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 

a Jana Karaová – Kulda 

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, plněno jako úkoly k individuální kapitánské 

zkoušce, proběhl workshop na jarním srazu VS, výstupy jsou postupně 

publikovány v Kapitánské poště. 

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 2016. 

• 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 vychází v Kapitánské poště, nutná spolupráce s Kapitánskou lesní 

školou vodních skautů (dále jen KLŠVS) a s komisí Kapitánských zkoušek. 

• Web www.skaut.cz/navodu je pod novou Křižovatkou, v roce 2015 ještě 

probíhaly změny, začneme řešit v roce 2016. 

• Nalezen nový autor MS pro vlčata a žabičky, na jaře 2016 proběhne 

zaškolení. 

• Proběhla 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 2015 vyšly dva články s vodáckou 

tematikou, 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 2015 proběhly vodácké vzdělávací akce a zkoušky: 

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

Kaderová - Liška) 

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

o Lodní tesař (KVS, Martin Chlad – Flint) 

o ČLK VS Námořní akademie (KVS, Vladimír Cvrček – Vezír)  

o Víkend divoké vody (vzd. centrum Parvula, Tomáš Fiala – Fialík ) 



 

 
 

Zajistit sjednocení obtížnosti pro absolvování vodáckých zkoušek mezi jednotlivými 

pořadateli. 

• Sjednocování obtížnosti probíhá průběžně, setkání několika vzdělavatelů 

proběhlo v únoru 2015 ve Skautském institutu a na podzimním srazu VS. 

• Příprava metodické příručky pro KZ, 9 kapitol je zveřejněno na webu 

k širšímu připomínkování, u zbývajících probíhají finální úpravy včetně 

tvorby ilustrací, plánované zveřejnění v průběhu roku 2016. 

Zajistit prodloužení akreditace Instruktor vodní turistiky. 

• Akreditace je aktuální, další aktualizace proběhne v roce 2016. 

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 2016 

• E-learning Junáka – v současné době další vývoj zamrzl a další pohyb 

dopředu se nechystá. 

Nadále podporovat skládání kapitánské zkoušky také distanční (modulovou) 

formou. 

• Probíhají 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 (Seč), tak i podzimního (Havlíčkův Brod) 

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. 

• 19. 2. 2015 vznikla vzdělávací komise, jejímž vedoucím je Tomáš Fiala – 

Fialík 

• 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 2015 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 březnu 2015 byl schválen nový Vnitřní předpis k hospodaření KVS 

Revidovat problematiku výběru tzv. zvláštních příspěvků. 

• byla přepracována stránka s informacemi o vodáckých desetikorunách 

• odvod vodáckých desetikorun byl v roce 2015 mírně propagován a bylo 

získáno 78 % z možných darů 



 

 
 

• HKVS se v současné době nekloní k převodu daru vodáckých desetikorun na 

členský příspěvek, přestože jeho vybírání v rámci registrace by bylo možné 

Vytvořit pravidla pro pořádání akcí účtovaných pod KVS. 

• pravidla pro pořádání akcí pod KVS jsou součástí novely Vnitřního předpisu 

k hospodaření KVS 

Zajišťovat centralizované zprostředkování nákupu materiálu pro oddíly vodních 

skautů. 

• přes KVS se letos pořídilo zboží za 171 tis. Kč, tj. ušetřili jsme oddílům VS asi 

17 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 2016 bude zpracována dokumentace k takeláži 

• prodej a propagace je řešena na srazech VS 

Prostřednictvím hospodářské komise hledat další zdroje pro financování aktivit VS 

a analyzovat dlouhodobé hospodářské potřeby oddílů v síti VS. 

• Komise byla 19. 2. 2015 zrušena pro dlouhodobou nečinnost.  

• 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 

• Pro rok 2016 je plánováno prohloubení spolupráce na projektech 

s ústředím Junáka. 

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. 

• 19. 2. 2015 vznikla komise pro kluby vodních dospělých, jejímž vedoucím 

byl jmenován Vladimír Cvrček – Vezír. 

• Vedoucím lodní komise byl 19. 2. 2015 jmenován Martin Chlad – Flint.  

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 připravena webová šablona pro oddíly (dsw-oddil.skauting.cz, dsw-

navod.skauting.cz, dsw-piskoviste.skauting.cz), a spuštěn web 

s podporou dobryweb.skauting.cz podpora při vytváření vlastních 

webových prezentací (již 13 webů používá oddílovou šablonu) 

• 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. 

• v dubnu 2015 začala platit vyhláška Ministerstva dopravy 46/2015  

„o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba 

plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání 

povrchových vod k plavbě“, ve které je pokyn vztahující se i na kánoe 

a pramičky: "§2 (6) Na povrchových vodách, které jsou vodní cestou 

nesledovanou, je plutí přes jezy nebo jejich propustmi možné pouze se 

souhlasem jejich správce a může být upraveno signálními znaky."  Vyhlášku 

jsme vzali na vědomí, v průběhu roku ve spolupráci se SPS určili správný 

výklad textu a začali komunikovat s ČRDM a dalšími vodáckými 

organizacemi za účelem společného postupu. 

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

a akcích. 

• HKVS schválil anglický název HKVS „The Czech SeaScouts Headquarters“ 

• Probíhá spolupráce zejména se slovenskými VS  

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 (již 13 webů běží s šablonou Dobrý skautský web) 

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. 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 



 

 
 

PLÁN PRÁCE NA ROK 2016 

leden 

• Registrace KVS  

• Inventarizace KVS 

• Vodácké vzdělávání (KLŠVS, Námořní akademie, 

individuální KZ, lodní tesař) 

• Výchovná témata vodních skautů – plnění 

programového prohlášení, plány  

• Podpora Navigamu 2018 

únor 

• Příprava jarního ÚSK, upřesnění programu 

• Příprava výroční zprávy 

• Rozpočet, revize 

• Registrace VS 

• Vzdělávání – kapitánské zkoušky 

• Odborky 

březen 

• Příprava jarního ÚSK – organizace 

• Výsledky hospodaření, rozpočet 2016 

• Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve 

velkém – doplňky k P550, krojové doplňky apod. 

• Skripta ke KZ – uzávěrka pro oponenty, aby 

nejpozději na podzim 2016 bylo zveřejněno 

• Zaučení nového autora MS 

duben 

• 1.-3. 4. ÚSK (vzdělávací témata, práce komisí, 

příprava voleb HKVS) 

• Závěry ÚSK 

• Představení finálních odborek 

• Metodika pro předškoláky 

• analýza výstupů registrace 

• Podpora Kurzů vodáckého minima a dalších 

vzdělávacích akcí (KLŠVS, VMP, KZ, NA, …) 

• akreditace IVT 

květen 

• Závody – SKARE (skautská regata zhodnocení), 

Přes tři jezy (technická a organizační příprava) 

• Tisk letáku propagující vodní skauting pro zářijové 

nábory 

červen 

• Letní tábory a úkoly KK 

• Vzdělávání VS (KLŠVS, 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 2016/17 

září 

• Zhodnocení táborů a kurzů (bezpečnost a plnění 

vodáckých doplňků)  

• Závod Napříč Prahou přes tři jezy 

• Příprava ÚSK 

• Zhodnocení a revize vyhlášek a předpisů HKVS 

• Leták k programovým nástrojům pro VS 

říjen 

• Vyhodnocení individuální KZ 

• Zhodnocení závodu Přes tři jezy 

• Zhodnocení KLŠVS 

• Tisk letáku k programovým nástrojům pro VS 

listopad 

• ÚSK – zpráva HKVS, vzdělávací bloky, volby 

nového HKVS 

• Setkání vzdělavatelů VS (zhodnocení vzdělávání VS 

2016 a příprava 2017 včetně akreditací) 

• Zhodnocení NA 

• Příprava setkání Tortuga 2016 

• 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 2017 

• 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 rekordních 2 840 závodníků a vodáků 

volného splutí. 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 2015 proběhl 21. ročník těchto závodů, a to na přehradě Křetínka 

u Letovic. 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.Letošního ročníku se zúčastnilo rekordních 183 závodníků z 62 posádek. 

 

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.  

Kolem tisíce vodních skautů se na začátku června sešlo na Seči, kde se zúčastnili 

Navigamu 2015, které letos uspořádaly přístavy Sedmička Pardubice a Eskadra 

Ostrava. 

V pořadí osmé celostátní setkání vodních skautů účastníky přeneslo zpět do 18. 

století, kdy v britském námořnictvu působil admirál Horatio Nelson. V kontextu 

historických událostí se tedy na Navigamu proti sobě postavila dvě loďstva, a to 

loďstvo Spojeného království zahrnující Angličany, Skoty a Iry a loďstvo Koalice 

vzniklé spojením národů Dánů, Francouzů a Španělů. Obě loďstva se střetla 

celkem čtyřikrát v bitvách u Mysu svatého Vincenta, u Abukíru, u Kodaně 

a u Trafalgaru. 

Samotný velectěný admirál byl samozřejmě přítomen a spolu se svým věrným, 

ačkoliv poněkud hulvátským skoťáckým sluhou Jamesem a s opičkou Navi 

pozoroval, kterak se Britové perou se svými protivníky z Koalice – jak u Mysu 

svatého Vincenta soupeří o to, kdo postaví nejvíce můstků a ukradne soupeři 

nejvíce liščích ocásků; jak u Abukíru předávají své dary faraonovi a nakonec se 

setkávají v bitvě kamene, nůžek a papíru; jak u Kodaně prodávají a nakupují 

cedrové dřevo, hedvábí, vzácné koření a železo, aby přesvědčili prince Frederika 

II., že obchodování s nimi je nejvýhodnější, a také jak v poslední bitvě u Trafalgaru 

potápí lodě soupeře střelbou z praků. A také Nelson s Jamesem dobře viděli, jak 

se Britům nakonec podařilo zvítězit, ačkoliv měli opravdu namále, když jim Koalice 

neustále šlapala na paty a snažila se přepsat historii. 

Letošní Navigamus hostil kolem 1100 účastníků a o zázemí a program se staralo 

více jak 50 dobrovolníků. 

 

 

 



 

 
 

Ze zpráv 2015 od krajských kapitánů:

Jihomoravský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Zanikl oddíl Rejnoci Mikulov pro vysoké pracovní vytížení vedoucích. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Krom pravidelného odemykání a zamykání Dyje se letos všechny oddíly podílely 

na projektu výroby pramic P550 v Hodoníně 

https://www.facebook.com/vyrobapramic/, který se překlopil do dalšího projektu 

„skenování a digitalizace plánů P550“. 

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy 

nebo oddíly VS 

Oddíly většinou aktivně spolupracují se svými obcemi na místních akcích. 

Vodácké vzdělávací akce v kraji  

Na rok 2016 vznikla poptávka od krajské rady kraje T.G.M. na nabídku Kapky. 

Další informace 

JM kraj vidí jako problém novou vyhláškou Min. dopravy ukládající nové 

povinnosti při sjíždění řek a jezů. Zde schází informovanost, jak bude věc v praxi 

řešena, zda probíhají jednání jak s ostatními vodáky – Svaz vodáků ČR – případně 

s jakým výsledkem. 

Krajský kapitán: 

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



 

 
 

Karlovarský kraj 

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji 

V rámci registrace v roce 2015 bylo v Karlovarském kraji registrováno 103 vodních 

skautů. Aktuální počet vodních skautů je 107 vzhledem k nárůstu počtu členů ve 

stávajících oddílech. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Klíč k městu Karla IV. – 14. 11. 

Tradiční skautská městská hra, v letošním roce proběhl 49. 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 190 soutěžících a 50 ostatních účastníků, soutěžilo 43 hlídek v pěti 

kategoriích, zvítězily hlídky z Hroznětína, Karlových Varů, Chodova a Liberce, na 

dalších medailových pozicích se umístily hlídky z Jablonce nad Nisou, Chebu 

a Mariánských Lázní. 

Fotogalerie: http://luca-oak.rajce.idnes.cz/Klic_k_mestu_Karla_IV./ 

Akce většího rozsahu: 

Jupee – 39. ročník – Pstruží říčka (Bečov nad Teplou) – 9. 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 70 účastníků. 

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

22. 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). 

Další informace 

Kromě našich oddílů velice úzce spolupracujeme s Občanským sdružením skautů 

a skautek Lilie, v němž působí přibližně 20 vodních skautů, především roverů 

a dospělých. 

Celostátního setkání vodních skautů Navigamus 2015 na Seči se zúčastnilo 

59 členů přístavu ORION. 

Krajský kapitán: 

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

 



 

 
 

Kraj Vysočina  

Akce většího rozsahu: 

Čajová plavba 

30. 5. 2015 se konala každoroční akce přístavu Žlutá ponorka Třebíč. Závod pramic 

a plachetnic na Dalešické přehradě je určen pro skauty z širokého okolí. 

 

Podzimní sraz vodních skautů 

20.-22. 11. 2015 proběhl v Havlíčkově Brodě podzimní sraz vodních skautů za 

organizačního přispění místních vodních skautů. 

Krajská kapitánka: 

Hana Vencálková – Venci, 615.04 přístav Racek Žďár nad Sázavou 



 

 
 

Liberecký kraj 

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji 

Údaje uváděné v registraci o zániku oddílu v Jablonci nad Nisou a o jejich 

opětovném zřízení jsou pouze administrativní záležitostí v návaznosti na sloučení 

dvou středisek a ukončení činnosti okresu Jablonec nad Nisou. Fakticky však 

k žádné změně nedošlo.  

Společné akce několika přístavů či oddílů 

Lampionová plavba – oslava dne sv. Jiří na Liberecké přehradě 

Kotorský závod + Memoriál Jiří Bělský MAHAGON - nejen krajský přebor, ale 

i oddíly z jiných krajů + oddíly z ostatních středisek – květen 

Mimoňské pádlo – krajské i republikové závody „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 

Květinový den 

Dětské dny na přehradách 

Distribuce Betlémského světla 

Neckyáda na Nise 

V roce 2015 nově zavedené odemykání a zamykání Nisy s následnou country 

zábavou. 

Slavnosti řeky Nisy – kulturně společenská plavba po Nise až do zahraničí – 

spolupořadatele přístavy Flotila, KÚ Lbc a vodácká půjčovna Sundisk 

Vzdělávací akce: 

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

Další informace 

Přístav Flotila Liberec pomohl během zimy 2014-2015 zazimovat a uložit 

plachetnici Severku. Během letní sezony se Flotila stala členy Jacht clubu 

Příšovice, kde během léta byla Severka využita k výcviku dětí z více přístavů 

libereckého kraje. 

Flotila Liberec vede jednání s majitelem nemovitosti – klubovny přístavu – 

o odprodeji do vlastnictví přístavu. Jednání jsou ve schvalovacím procesu, finanční 

krytí řešeno částečně půjčkou od ústředí Junáka a částečně vlastní. 

Objevil se problém výpovědi pronájmu z nemovitostí pronajatých Junáku na letní 

tábory od Úřadu státu ve věcech majetkoprávních v důsledku převodu 

nemovitostí na církve. Je poměrně těžké dohledat, na koho byl pozemek 

převeden (často přečíslování parcel) a následně zahájit jednání s novým majitelem 

o opětovném pronájmu těchto pozemků. Jde zřejmě o celorepublikový problém 

a byla by vhodná výpomoc od ústředí Junáka při těchto jednáních v návaznosti na 

deklarovanou spolupráci s představiteli církve z minulosti. 

Jako problém lze rovněž uvést některé nové předpisy o vodních tocích, 

ukládajících nové povinnosti při sjíždění řek a jezů. Zde schází informovanost, jak 

bude věc v praxi řešena, zda probíhají jednání jak s ostatními vodáky – Svaz 

vodáků ČR – případně s jakým výsledkem. 

Krajský kapitán: 

Pavel Langr – Šmudla, Flotila Liberec 



 

 
 

Olomoucký kraj 

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji 

V olomouckém kraji je registrováno jedno středisko (přístav) VS a jeden oddíl VS 

spadající pod středisko suchozemských skautů. Tyto jsou registrovány v Junáku.  

Další oddíl VS Plumlov je registrován ve Svazu skautů a skautek ČR. 

Akce většího rozsahu: 

Tamatea úzce spolupracuje s obcí Vrtbátky – pomáhá se zajištěním a organizací 

dětského dne, maškarního bálu pro děti a (večer) pro dospělé.  

Všechny oddíly VS v kraji se zúčastňují roznášení Betlémského světla ve svých 

domovských obcích. 

Silvestrovské ledoboření nebo žbluňkání – tradiční akce přístavu Tamatea pro 

skauty a veřejnost – silvestrovské splutí krátkého úseku Moravy z Olomouce do 

Tážal.  

Spolupráce krajského kapitána a VS v kraji s Kapitánskou poštou  

Kapitán VS OL kraje zveřejnil v roce 2015 jeden článek v KP. 

Další informace 

Tamatea vzhledem k relativně krátkodobému působení dohání vzdělávání 

činovníků. V roce 2015 zahájili nebo dokončili všichni činovníci oddílů Tamatea 

Vůdcovskou zkoušku.  

V oddíle VS Žraloci není činovník s vodáckou kvalifikací. Proto byl do oddílu 

„nasazen“ Hejkal jako kvalifikovaný vodák („civilní“ kvalifikace). Tlak na další 

zvyšování kvalifikací je vyvíjen, ale zatím bez úspěchu.  

 

V rámci krajské rady proběhla diskuse na téma budoucnost VS v kraji. Zároveň 

byly navrženy aktivity pro rok 2016 – s podporou kraje – které mají více 

propagovat VS a skauty obecně před širší veřejností – projekt Hanácky pádlo.  

 

Kapitán VS se aktivně zúčastnil diskuse a přípravy projektu vodáckého kanálu 

v Olomouci. 

Cíle pro rok 2016 

• Prosadit Hanácky pádlo s podporou KRJ 

• Stavba (jedné možná i dvou) lodí typ Skerrieskif  17 

• V průběhu letních prázdnin uspořádat třídenní kemp plachtění pro VS 

v kraji (přehrada Plumlov) 

• Podpořit účast oddílových vedoucích na KLŠVS 2016 (minimálně jeden 

z kraje) 

• Soustředit pozornost na vzdělávání roverů – přednáška na téma VS 

v rámci roverských kurzů  

• Větší důraz na fundraising oddílů VS 

Krajský kapitán: 

Radek Dokoupil – Bimbo 

  



 

 
 

Pardubický kraj 

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji 

Středisko „Vydří stopa“ Vysoké Mýto zaniklo a přechází pod suchozemské 

středisko. 

Společné akce přístavů nebo oddílů 

Celostátní akce  

2015 – SkaRe Křetínka – pořádali Velrybáři Česká Třebová 

2015 – Navigamus Seč–spolupořádal přístav Sedmička Pardubice 

Plánované   

2016 – Skare Seč – pořádají Velrybáři Česká Třebová  

 

Krajské závody, plavby, soutěže 

2015 – Sportovní den – zimní stadion Pardubice (Sedmička Pardubice) 

2015 – VikingRace – přehrada Křetínka u Letovic, kombinovaný distanční závod 

posádek v plachtění a pádlování doplněný o další skautské dovednosti. 

Plánované  

2016 – Sportovní den – zimní stadion Č. Třebová (Velrybáři Č.T.) 

2016 – VikingRace – přehrada Křetínka u Letovic 

Akce většího rozsahu: 

Bílý delfín Pardubice 

Lodičkování – krátké plavby na Chrudimce pro širokou veřejnost.  

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

 

Velrybáři Česká Třebová  

Svátky jara – spolupráce s Mateřským centrem ROSA na akci, vozíme děti na 

rybníčku v městském parku Javorka 

Kulturní centrum – lodičkování v městském parku Javorka 

Spolupráce krajského kapitána a VS v kraji s Kapitánskou poštou  

Zprávy o Skare 

Krajský kapitán: 

Oldřich Pešina – Olda, Česká Třebová 



 

 
 

Plzeňský kraj 

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji 

Na teritoriu skautského Plzeňského kraje v roce 2015 působil 1 přístav vodních 

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

celkem 144 členů (nárůst oproti roku 2014 o 21 členů). V současné době se 

formuje nový oddíl vodních skautů v Klatovech s materiální pomocí přístavu 

Omaha, od roku 2016 bude organizačně zařazen do tamního střediska.  

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. 

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, služba 

u pomníků, účast hlídek na závodě vlčat a světlušek, Memoriálu bratra Šiwy, 

Městem Karla IV. a Velkém klání v uzlování, dále posádek na tradičním závodě 

vodních skautů Napříč Prahou – přes 3 jezy a uspořádání podzimních náborových 

akcí.  

Vzdělávací akce: 

V oblasti vzdělávání si činovníci přístavu zvyšují kvalifikaci, kdy v současné době 

všichni kapitáni oddílů a jejich zástupci předepsanou kvalifikaci splňují. Řada 

činovníků přístavu se i nadále podílí v metodické přípravě na vzdělávání nových 

zástupců kapitánů oddílů při získávání čekatelské kvalifikace v rámci pořádání ČLK 

VS – Námořní akademie, která probíhá na teritoriu Plzeňského kraje na tábořišti 

v Nových Mitrovicích. 

Další informace 

V logistickém zázemí udržujeme stávající objekty kluboven a loděnic 

a v neposlední míře i prostor tábořiště v Nových Mitrovicích, který bude od roku 

2016 pronajímán třetí straně pro pořádání letních táborů, nejen pro skauty. 

Krajský kapitán: 

Milan Legát – Kaštan, Přístav „OMAHA“ Plzeň 

 



 

 
 

Zlínský kraj 

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji 

U pozemního 2.odílu ze střediska Lipenská dvojka z Lipníku nad Bečvou zvýšený 

zájem o vodácké aktivity, podařilo se připravit a realizovat několik dílčích 

souvisejících akcí a po skoro tříměsíční přípravě víkendovou výpravu na lodích po 

řece Bečvě, výhledově je možná varianta „ přebarvení“. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů: 

V průběhu roku jen samostatné akce 11. oddílu Kormoránů a akce v rámci 

střediska Psohlavci Uherské Hradiště v součinnosti s ostatními oddíly jak pro 

skauty, tak pro občanskou veřejnost.  

V klubu OS ve středisku Mirka Svobody v Kroměříži akce jen sporadicky, 

příležitostní, administrativní, zabezpečovací pomoc na zdravotních kurzech, 

soutěžích i v pomoci na táborech. 

Akce většího rozsahu: 

Činnost 11. oddílu Kormoránů probíhala v roce 2015 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 Piráti 

z Karibiku. Pro starší skauty a rovery byla část tábora na Slezské Hartě putovní – 

Okolím Moravice. Druhá část byla zaměřená na výuku plachtění. 

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 hlavni úsilí věnováno na zdokonalování skautské praxe spojené 

s pobytem v přírodě, táboření, první pomoc, vaření, orientace, přežití apod. Na 

táboře probíhala zkouška Tří orlích per, a dále jsme se zaměřili na plnění odborek. 

Noví kormidelníci se již aktivně podílejí na chodu oddílu. Dva členové absolvovali 

zdravotnický kurz v Kroměříži a připravují se na čekatelskou zkoušku v roce 2016. 

 

V roce 2015 z významnějších akcí: 

Rikitanův memoriál – zimní závod dvojic (organizace, účast) 

43. Skautský pes Psohlavců – organizace  

Střediskové Jamboree, 

Otevírání a zavírání Moravy, 

Samota – LARP 

Vánoláš – divadlo pro děti a rodiče (Tři Bratři) 

Betlémské světlo 

Tábory Slezská Harta. 

Krajský kapitán: 

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

Kroměříž 

 



 

 
 

Kraj Praha 
Zpráva nebyla dodána. 

Krajský kapitán: 

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

 

Moravskoslezský kraj 

Zpráva nebyla dodána. 

Krajská kapitánka: 

Martina Adamová – Sepka, 816.14 přístav ESKADRA Ostrava 

 

Jihočeský kraj 

Zpráva nebyla dodána. 

Krajský kapitán: 

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

 

Středočeský kraj 

Zpráva nebyla dodána. 

Krajský kapitán: 

Miroslav Čemus – Pytlík 



 

 
 

 


