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3.6 Kroj, vlajková etiketa
Kroj vodních skautů
„Kdekoli ujalo se hnutí skautské, všude zaveden byl pro hochy jednoduchý
stejnokroj. Obyčejný občanský oblek jest příliš drahý a není dosti pohodlný
pro různé práce a cvičení v táboře. Vliv stejnokroje na jednání a chování se
hocha na veřejnosti také vysoko se cení.“
A. B. Svojsík, Základy junáctví
Skautský kroj pomáhá již desítky let udržovat
bratrské pouto mezi skauty na celém světě. Jeho
podoba byla původně odvozena od uniformy jihoafrické jízdní policie z dob, kdy jí velel BadenPowell. Jejich stejnokroj se mu zdál ideálním z
hlediska pohodlí, praktičnosti i ochraně proti nepřízni počasí.
Z původní podoby kroje anglických skautů byl
vytvořen i kroj skautů českých. Na počátku samostatné Československé republiky používali vodní
skauti tentýž kroj jako skauti suchozemští. Později však byla košile zaměněna za námořnickou
bundu s námořnickým límcem s bílým tričkem
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Krojový řád Junáka
Skautský kroj se podle Krojového řádu skládá
ze základních, příležitostných a doplňkových
součástí.
Základními součástmi skautského kroje jsou
košile a šátek. Základní košile existuje ve variantě béžové (suchozemští skauti) a tmavomodré
(vodní skauti). Kroj má dvě kapsy, rukáv schopný ohrnutí na všité poutko a na obou ramenech
tunýlek na šňůrky. Je možná také varianta košile
s krátkým rukávem. Základní šátek pak rozlišuje
mezi jednotlivými věkovými kategoriemi, a to
u vodních skautů takto: žlutý (vlčata, žabičky),
modrý (skauti, skautky, roveři, činovníci), šedý
(absolventi lesních škol a kurzů). Výchovné jednotky mohou mít základní šátek s barevným lemováním v libovolné barvě.
Příležitostnými součástmi skautského kroje
jsou slavnostní oblek pro činovníky a činovnice,
krojové triko, halenka, slavnostní vodácká blůza,
letní vodácká košile a příležitostný šátek. Popis
základních a příležitostných součástí skautského
kroje lze nalézt v příloze č. 1 Krojového řádu.
Tatáž příloha obsahuje i soupis doplňkových
součástí skautského kroje, které dotvářejí jeho
podobu a jejich nošení je dobrovolné. Patří mezi
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ve výstřihu, který stahovala černá šňůrka, šátek
se nepoužíval. Na hlavě se nosila tmavě modrá
lodička se světle modrým lemováním.
Modrá košile se začala používat po roce 1936
stejně jako světlemodrý šátek a bílý popruhový
opasek. Na hlavě se nosil „lívanec“ s černou stuhou a žlutým nápisem Junák. Později se začal používat i tzv. „bonbonek“.
Současná podoba skautského kroje se s malými
obměnami používá od roku 2000. Podobu skautského kroje a pravidla jeho používání upravuje
Krojový řád Junáka včetně dvou příloh. Pro vodní skauty jej doplňuje Vyhláška HKVS 1/05.
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5 ∙ lodě (plavidla)

4) za pracovní kroj se považují příležitostná a
doplňková trika, která je možno nosit do kalhot
i přes ně. K triku příležitostnému (se znakem organizace ale bez sponzorských, expedičních a
jiných nápisů) je možno nosit základní šátek,
5) ke košili, námořnické blůze a dívčí halence
se nosí krátké nebo dlouhé kalhoty (dívky a ženy
sukně) modré, černé nebo tmavošedé barvy. Za
vhodné jsou považovány dostupné kalhoty typu
jeans. Při zvláště slavnostních příležitostech je
možno nosit kalhoty nebo sukně bílé,
6) ke slavnostnímu obleku činovníků a kostýmu
činovnic patří vždy čepice brigadýrka typu České dráhy celoročně s bílým potažením, ženy mohou nosit krojový klobouček. Vhodná vázanka je
tmavomodré nebo černé barvy, ženy mohou nosit límečkovou stuhu. Je možno nosit i slavnostní
oblek staršího typu – tmavomodré klubové sako
s šedými kalhotami (ženy sukní). I k tomuto kroji
náleží vázanka a bílá brigadýrka,
7) letní bílá košile činovníků vodních skautů se
nosí zasunutá do dlouhých kalhot černé nebo
tmavomodré barvy s bílým opaskem, s tmavomodrou vázankou (výjimečně rozhalenkou), s
brigadýrkou nebo lodičkou. Kromě slibové lilie
a nárameníků s funkčním označením se na této
košili další krojové označení nenosí,
8) vhodnou obuví k základnímu a příležitostnému kroji jsou botasky či bílé polokecky, při
slavnostních příležitostech černé polobotky (lodičky).
V souladu s tradicemi a podle ustanovení Krojového řádu Junáka i této Vyhlášky určuje kapitán
oddílu VS se souhlasem kapitána přístavu jednotnou podobu kroje užívaného oddílem.

4 ∙ vody

Jelikož kroj vodních skautů a skautek má svá
specifika a vychází také z vlastních tradic, zejména námořnických, vytvořil HKVS v roce 2005
další doplňující pravidla pro jednotné používání
vodáckých krojů, jejichž znění vydal prostřednictvím Vyhlášky HKVS 1/05. Tato pravidla určil na
základě závěrů srazu kapitánů a kapitánek oddílů vodních skautů v říjnu 2004 a rozšířeného zasedání HKVS v prosinci 2004.
V úvodním ustanovení vyhlášky se hovoří o
tradicích vodního skautingu a jejich vlivu na podobu a používání kroje vodních skautů. Vodní
skauti funkci svého kroje vnímají více jako stejnokroj než jako pracovní oblečení, proto jejich
kroj prakticky nerozlišuje mezi základními a příležitostnými součástmi.
Základní pravidla, která vyhláška stanovuje,
jsou následující:
1) vodácká krojová košile se nosí zasunuta do
kalhot či sukně vždy s bílým opaskem, šňůrkou,
pokrývkou hlavy jednotnou v oddíle a základním (na zvláštní akci příležitostným) šátkem. Šátek se nosí pod límcem. Činovníci mohou nosit
modrou nebo šedou vázanku, v tom případě nenosí šňůrku,
2) slavnostní námořnická blůza se nosí přes
kalhoty či sukni. Pod blůzou se nosí modrobíle
pruhované triko, je možno nosit i jednobarevné
triko bílé, modré, žluté, černé nebo tělové barvy.
Jako pokrývka hlavy je vhodná námořnická čapka typu „placka“ nebo „bonbónek“, případně bílý,
modrý nebo černý baret s bambulí,
3) dívčí halenka princesového střihu je rovněž
považována za slavnostní kroj, nosí se přes sukni
nebo kalhoty,

3 ∙ činnost oddílu VS

Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů č. 1/2005
o zásadách používání kroje vodních skautů a skautek

2 ∙ právní normy

a etikety.
Členové výchovné jednotky (oddílu), nosí zpravidla shodnou podobu skautského kroje. Tuto
podobu stanovuje v rámci pravidel určených
Krojovým řádem vůdce výchovné jednotky, tedy
kapitán či kapitánka oddílu (pokud její organizační jednotka - přístav - nestanoví jinak).
Pokud vyjíždí skupina reprezentující Junák do
zahraničí, podobu skautského kroje i způsob nošení určuje vedoucí akce, pokud pořádající organizační jednotka či pořadatel nestanoví jinak.
Vodní skauti musí navíc dbát ustanovení Vyhlášky HKVS 1/05, která stanoví další pravidla pro
používání krojů vodních skautů a skautek.

1 ∙ vodní skauting

ně kalhoty, bermudy, kraťasy či sukně, kožený
nebo zelený (pro suchozemské skauty) či bílý
opasek (pro vodáky) se skautskou sponou. Jako
pokrývku hlavy lze použít klobouk, baret, lodičku, baseballku, bonbónek, vodáckou placku, brigadýrku nebo klobouček. Mezi doplňkové součásti skautského kroje patří i vodácké modrobíle
pruhované tričko.
Součástí skautského kroje jsou i krojová označení, jejichž vzhled, umístění na kroji a způsob
nošení určuje příloha č. 2 Krojového řádu.
Krojový řád také stanovuje, že při používání
skautského kroje a jeho jednotlivých součástí
dbají členové Junáka na obecná pravidla vkusu
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Skautský kroj
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1 ∙ vodní skauting

Kroj vodních vlčat a žabiček

2 ∙ právní normy

Kroje jednotlivých věkových kategorií se odlišují zejména v barvě šátku a šňůrky. Ke kroji
vodních vlčat a žabiček se nosí žlutý šátek a žlutá
šňůrka. Jako pokrývku hlavy mohou vlčata a žabičky používat bonbónek nebo kšiltovku.
Podle zatím platných pravidel se odznak stupňů zdatnosti (stříbrná, zlatá stopa; 1. a 2. hvězda)
nosí uprostřed levé kapsy. Vzhledem k připravované obměně stezky vlčat a cestičky světlušek
však brzy dojde i k úpravě tohoto krojového
označení (stopa patrně zůstane, hvězda se změní
na lucernu). Vodní skauti v této souvislosti patrně budou používat krojové označení využívajícího znaku kotvy - vše je ale zatím pouze ve stádiu
úvah.

3 ∙ činnost oddílu VS
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Kroj vodních skautů a skautek
5 ∙ lodě (plavidla)
6 ∙ teorie
a metodika plavby

Vodní skauti a skautky používají tradičně světlemodré šátky, šnůrka je modrá. Stejně jako vlčata a žabičky mohou jako pokrývku hlavy používat bonbónek či kšiltovku, skautky také dámský
krojový klobouk.
V souvislosti s novým programem pro skauty
a skautky také došlo k úpravě přílohy krojového řádu a změně označení splněných stupňů
skautské stezky. Nově se označení v podobě
čtyř barevných krystalů, odpovídajících čtyřem
stupňům skautské stezky, se středovým bílým
závěrečným krystalem nosí na středu pravé kapsy krojové košile. Pokud skaut či skautka nemá
splněný daný stupeň, použije se krystal šedý.
Označení stupňů zdatnosti se nosí maximálně
do 18 let věku. V případě kombinace s Liliovým
křížem se stupně zdatnosti nosí pod ním.
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Kroj vodních roverů a rangers

4 ∙ vody

3 ∙ činnost oddílu VS

2 ∙ právní normy

Kroj vodních roverů a rangers se prakticky neliší
od předchozích krojů. Jiná je pouze barva šňůrky
- roveři a rangers nosí červenou.
Na středu levé kapsy mohou nosit čekatelský
odznak, pokud mají složenu čekatelskou zkoušku.
Roveři a rangers, stejně jako skauti a skautky,
mohou na pravém rukávu nosit také nášivky splněných výzev, odborných zkoušek a absolvovaných vzdělávacích akcí. Jako první pod oznakem
WOSM/WAGGGS se podle Krojového řádu nosí
nášivky výzev vč. Tří orlích per (vždy maximálně
dvě nejpozději dosažené výzvy) nebo odznaky
vzdělávacích akcí. Pod nimi následují nášivky
odborných zkoušek, a to maximálně tři v jedné
řadě. Členové Junáka starší 18 let již na kroji tyto
odznaky nenosí, stejně jako výzvy (s výjimkou Tří
orlích per, které se nosí podle zvyklostí oddílu).

Slavnostní vodácká blůza
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Tmavomodrá námořnická blůza s dlouhými rukávy a manžetou na knoflík či bílou šňůrku (matroska) je další krojovou variantou, kterou mohou
vodní skauti využívat, a to zejména při slavnostních příležitostech. Blůza je u výstřihu rozšířená
se stahovací bílou šňůrkou, vzadu má námořnický límec se třemi modrými a bílými pruhy. Blůza
má boční rozparky s bílou šňůrkou, je bez kapes
a bez vycpávek. Nosí se zpravidla volně na sukni
či kalhotách.
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1 ∙ vodní skauting

Kroj činovníků a činovnic vodních skautů

2 ∙ právní normy

Kroj vodáckých činovníků a činovnic existuje ve
dvou variantách.
První variantou je zákadní modrá skautská košile se světlemodrým nebo šedým šátkem (u
absolventů lesních škol a kurzů). Na středu levé
kapsy nosí činovníci kvalifikační odznak (čekatelský, vůdcovský, kapitánský nebo instruktorský).
Šňůrku mají činovníci a činovnice bílou. Na levém
rukávu se jako čtvrtý v pořadí nosí funkční štítek
(nenosí se však na košili s krátkým rukávem).
Druhou variantou činovnického kroje VS je
tzv. „letní vodácká košile“. Košile se dvěma kapsami má bílou barvu, rukáv může být dlouhý i
krátký. Nosí se vždy s nárameníky a pokrývkou
hlavy (obvykle brigadýrka), s modrou kravatou
nebo rozhalenkou, k dlouhým nebo krátkým kalhotám. Přehled nárameníků a funkčních štítků
následuje na dalších stránkách.

3 ∙ činnost oddílu VS
4 ∙ vody

Reprezentační kroj činovníků a činovnic VS
5 ∙ lodě (plavidla)

Slavnostní oblek pro činovníky je složen z klasických pánských kalhot a saka černomodré barvy. Nohavice u kalhot mají všitý béžový boční
prýmek. Jednořadé sako je zapínané na tři zlaté
knoflíky s kotvou, obdobné menší knoflíky jsou
na rukávech pod prýmkem opět béžové barvy.
Z levé kapsové patky vede k levému ramennímu
tunýlku zlatá šňůrka. Pod levou patkou je vyšitý znak WOSM v bílé barvě. Oblek se nosí s bílou nebo jemně bílomodře pruhovanou košilí a
skautskou vázankou.
Slavnostní kostým činovnic je složen z klasické
dámské sukně a saka ve stejné barevné kombinaci jako oblek činovníků. Jednořadé sako princesového střihu se zapíná třemi zlatými knoflíky
s kotvou, obdobné menší knoflíky jsou na rukávech pod prýmkem. Sako má dvě kapsy, z levé
vede zlatá šňůrka. Pod levou kapsou je vyšitý
znak WAGGGS v bílé barvě. Kostým se nosí s bílou halenkou a dámským společenským skautským šátkem.
Jako pokrývku hlavy používají činovníci brigadýrku a činovnice dámský klobouček.
Reprezentační kroj se nosí pouze při slavnostních příležitostech a společenských událostech.
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rukávové označení
na slavnostní oblek
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funkční štítek na kroj
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nárameníkové označení
na letní vodáckou košili
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nárameníkové označení
naletní vodáckou košili

3 ∙ činnost oddílu VS

rukávové označení
na slavnostní oblek
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1 ∙ vodní skauting

funkční štítek na kroj
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Přehled funkčních štítků a hodnostních označení činovníků vodních skautů
palubní
(zástupce kapitána oddílu)
kapitán oddílu
přístavný
(zástupce kapitána přístavu)
kapitán přístavu

komodor
(krajský kapitán)
přístavný
Hlavního kapitanátu VS
zástupce
hlavního kapitána VS
hlavní kapitán
vodních skautů
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Medaile Bronzového bobra
Medaile Bronzového bobra byla zřízena v roce
2003 rozhodnutím Náčelnictva Junáka na návrh
Hlavního kapitanátu vodních skautů, zejména k
ocenění práce kapitánů a kapitánek při výchově
vodních skautů.
Návrh může předložit každá organizační jednotka registrující vodní skauty. Medaili schvaluje
a uděluje Hlavní kapitanát vodních skautů.

na návrh Hlavního kapitanátu vodních skautů v
roce 2003 je skautským Řádem vodních skautů.
Patří tak mezi nejstarší dosud platná vyznamenání.
Řád Stříbrného bobra se uděluje členům Junáka za dlouholetou, minimálně však patnáctiletou
soustavnou činnost přinášející rozvoj českého
vodního skautingu na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém, publikačním. Může být ale udělen i nečlenům Junáka, za
zvláště vynikající zásluhy ku prospěchu vodního
skautingu v České republice.
Návrh na jeho udělení může předložit každá
organizační jednotka registrující vodní skauty.
Medaili schvaluje Sbor nositelů Stříbrného bobra a hlavní kapitán či kapitánka vodních skautů.
O udělení řádu rozhoduje sbor a hlavní kapitán
jednohlasně, pokud není hlasování jednomyslné, nemůže být řád udělen. Vyznamenání uděluje hlavní kapitán či kapitánka v řádový den,
kterým je 8. červen (svátek sv. Medarda, patrona
českých vodních skautů). Počet udělených Řádů
Stříbrného bobra nesmí v jednom roce přesáhnout počet 6, jinak není počet nositelů omezen.
Sbor nositelů tvoří 6 nositelů Řádu Stříbrného
bobra (3 sestry a 3 bratři), kteří jsou voleni všemi
nositeli Řádu na svém zasedání.
Nositelé Řádu Stříbrného bobra jsou oprávněni
účastnit se kterékoliv činnosti a jednání orgánů
vodních skautů a předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti ke všem problémům VS.

2 ∙ právní normy

Skautská vyznamenání a obecná pravidla jejich udělování vymezuje Řád skautských vyznamenání: „Vyznamenání Junáka jako nositelné
osobní dekorace vyjadřují poděkování, úctu a
vděčnost vyznamenanému za jeho práci a výrazný přínos pro rozvoj skautského hnutí, zásluhy o
výchovu mládeže a službu skautským ideálům.“
Udělují se na úrovni celostátní a krajské. Mezi celostátní vyznamenání patří (od nejvyšších): řády,
medaile a čestné odznaky. Zvláštním druhem vyznamenání je členství ve Svojsíkově oddíle. Každé vyznamenání má svůj Statut, který upravuje
podmínky udělení, instanční postup, podobu
vyznamenání apod. Vyznamenání lze udělit také
in memoriam. Vodní skauti mají dvě celostátní
vyznamenání: Medaili Bronzového bobra a Řád
Stříbrného bobra.

1 ∙ vodní skauting

Vyznamenání vodních skautů:
Medaile Bronzového bobra, Řád Stříbrného bobra

6 ∙ teorie
a metodika plavby
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Řád Stříbrného bobra
Řád Stříbrného bobra byl založen v roce 1921
Hlavním stanem vodních skautů Svazu junáků
skautů Republiky Československé jako skautské
vyznamenání pro vodní skauty a byl potvrzen
usnesením IV. valného sněmu Českého Junáka
v roce 1990. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka
strana 49

1 ∙ vodní skauting
2 ∙ právní normy
3 ∙ činnost oddílu VS
4 ∙ vody

„Loď může znamenat buď nebe, nebo peklo - to záleží čistě jenom na chlapcích, kteří se na ní plaví. Jsou-li to mrzouti a lajdáci se sklonem reptat, bude
na lodi nešťastné společenství. Pokud jsou jako skauti a mají sklon věci vesele uchopit za správný konec, dávat i brát a udržet své okolí upravené a
čisté, budou žít jako spokojená rodina a užívat si život na moři.“
R. Baden-Powell, Skauting pro chlapce
Vlajka je obdélníkové plátno různých barev sloužící k identifikaci státu, města, spolku,
jednotky. Vlajka musí být oboustranná, tj. obě
strany jsou totožné. Vyvěšuje se vždy na lanko
na vlajkovou žerď, stožár, stěžeň. Vlajky byly od
13.století užívány k rozlišování plavidel, musely
tedy být jednoduché, z velké vzdálenosti identifikovatelné. Vyvinuly se z praporů, které se však
neustálým snímáním a upevňováním poškozovaly, takže bylo zavedeno vztyčování a snímání
na šňůře. Vlajka je vždy přesně definovaná včetně poměru šířky a délky. Pro vyvěšování vlajek
platí přesná pravidla.

Prapor je podobný vlajce, zpravidla nemá definovaný poměr rozměrů, obvykle je pevně připevněn na žerdi, může být užíván k výzdobě.
Prapory se vyvinuly z dřívějších symbolů podobných totemům a z ozdobných stuh. Již ve starověku je používaly římské legie, ve Číně byly nošeny prapory již před třemi tisíci lety.
Standarta je jiný látkový symbol, zpravidla
bohatě vyšívaný, často s odlišnou lícovou a rubovou stranou, nošený na žerdi nebo ukládaný
na čestném místě. Pro své fyzické vlastnosti standarta obvykle ani nemůže vlát.

Vlajky jednotek vodních skautů
Vlajka posádky
Na rozdíl od pěších družin nepoužívá posádka
praporek tvaru gotického trojúhelníku, ale vlajku
ve tvaru jednoduchého rovnoramenného trojúhelníku (plamenec) výšky 28 cm, délky 42 cm s
jednoduchým symbolem vyjadřujícím název posádky. Podkladovou barvu a symbol si volí posádka sama, je však vhodné dodržovat oddílové
tradice.

rev signálního kódu (červené, modré, bílé, žluté a černé). V současnosti tyto podmínky nelze
dodržet, oddíly by však měly vybírat barevnou
kombinaci výrazně kontrastní a pokud možno
vycházející z městského znaku sídla oddílu. Barevná kombinace červená – modrá – červená je
historicky vyhrazena Hlavnímu kapitanátu.

8 ∙ všeobecné
znalosti

7 ∙ bezpečnost
a ochrana zdraví
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5 ∙ lodě (plavidla)

Vlajková etiketa vodních skautů

Vlajka oddílu
Oddíl tradičně používá vlajky o rozměrech v
poměru 2:3 (zpravidla 60 x 90 cm) svisle dělené
na tři pruhy v poměru 1:2:1, přičemž krajní pruhy
mají shodné barvy. Žádné doplňující symboly se
na oddílovou vlajku neumísťují.
Původně barvy oddílům určoval Hlavní kapitanát a mělo se používat pouze kombinací bastrana 50

Zmenšená oddílová vlajka ve velikosti 1 x 4 cm
se nosí jako tzv. oddílové barvy na levém rukávu
krojové košile.

1 ∙ vodní skauting
2 ∙ právní normy

Jestliže oddílová vlajka není určena k vyvěšová- věc. Používá se při obdobných příležitostech
ní, ale k bližší identifikaci (kupř. při slavnostech jako ostatní „vlajky“ oddílů a přístavů, kupř. v
okresu apod.), může nést v okrajových polích ná- průvodech, k výzdobě při sněmech apod.
pis se jménem sídla a čísla oddílu.
Tato standarta je však poměrně málo používaná a přístavy si zpravidla volí buď vlastní vlajku
s výrazným emblémem (obdobným mluvícímu
znaku na šátku) nebo používají vlajku některého
ze svých oddílů, zpravidla oddílu zakládajícího.

3 ∙ činnost oddílu VS
4 ∙ vody

Vlajka přístavu
Oficiálně je dosud stanovena pouze standarta. Tou je světle modrý obdélník po obvodě lemovaný žlutou šňůrkou. Na ploše je kotva s lilií.
Symbol je v horním půlkruhu opsán číslem a sídlem přístavu, v dolním půlkruhu vavřínovými ratolestmi. Na rubové straně je název přístavu nahrazen nápisem BUĎ PŘIPRAVEN. Ratolesti jsou
spojeny malým emblémem vlastního přístavu.
Nápisy, ratolesti a kotvy jsou vyšity žlutě, lilie je
bledě žlutá obšitá hnědou linkou včetně bílého
znaku s černou hlavou psa (Kapitánská pošta
3/1990). Tato podoba je dosud aktuální, nebyla
zatím změněna, ale považujme ji za historickou

5 ∙ lodě (plavidla)
7 ∙ bezpečnost
a ochrana zdraví
8 ∙ všeobecné
znalosti
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Vlajka Hlavního kapitanátu vodních skautů
Obecně je HKVS vnímán jako řídící složka vodních skautů. Proto je jeho vlajka současně symbolem vodních skautů při celostátních akcích,
případně při akcích jednotek vodních skautů v
zahraničí.
Historicky byla vlajka HKVS jednoduchá vlajka
o třech pruzích v barvách 1.oddílu vodních skautů Praha (červená – modrá – červená). Dodnes se
tato kombinace používá jako stuha Řádu stříbrného bobra.
Před válkou byla zhotovena jednoduchá vlajka
v barvě světle modré s vyšitou kotvou, českou
skautskou lilií se psem a stuhou s nápisem Buď
připraven. Tato vlajka se používala po roce 1945,
1968 i 1989.
Vedle toho byla zhotovena standarta HKVS
(rovněž pod názvem vlajka) shodná se standartou přístavů, která má místo názvu přístavu písmena HKVS a mezi žlutou šňůrkou a světle mod-

rým polem má lem z opakující se trikolory.
Protože 11.10.1990 byl schválen současný znak
vodních skautů a skautek, tzv. sendvič (Kapitánská pošta č.9/90), a protože jsme se po přijetí
Junáka do WOSM, WAGGGS a ISFG otevřeli světu, byla Hlavním kapitanátem definovaná vlajka
HKVS vycházející z historické vlajky, současného
znaku, tradičních barevných kombinací vodních
skautů, tzv. národních barev a vexilologických
Hodnostní vlajky vodních skautů
Podle staré tradice mají některé námořnické Kapitán oddílu
hodnosti nárok na hodnostní vlajku (vlajkový dů- Zmenšená vlajka v oddílových barvách se dvěstojník). Vodní skauti používají od svého vzniku ma hvězdami.
hodnostní vlajky pro činovníky od oddílu výše.
Přístavný přístavu
Palubní oddílu
Modrá vlajka s bílým znakem vodních skautů a
Zmenšená vlajka v oddílových barvách s jed- jednou bílou hvězdou v žerďové části.
nou hvězdou barvy středního pruhu umístěnou
v žerďovém pruhu.

6 ∙ teorie
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5 ∙ lodě (plavidla)

4 ∙ vody

3 ∙ činnost oddílu VS

2 ∙ právní normy

1 ∙ vodní skauting

zásad (vexilologie = vlajková obdoba heraldiky):
obdélník o rozměrech v poměru 2:3, skládající
se ze tří pruhů v barvě červené – modré – červené. Uprostřed středního modrého pole je bílý
znak vodních skautů (sendvič). Znak je na rubové straně probarven, tzn. že hlava psa hledí vždy
k žerďové části vlajky. Z optických důvodů jsou
červené pruhy poněkud zúženy a jsou v poměru
0,9 : 2,2 : 0,9.

8 ∙ všeobecné
znalosti

7 ∙ bezpečnost
a ochrana zdraví

Kapitán přístavu
Modrá vlajka s bílým znakem vodních skautů a
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1 ∙ vodní skauting

dvěma bílými hvězdami v žerďové části.
Zástupce hlavního kapitána
Krajský kapitán (komodor)
Bílá vlajka s modrým znakem vodních skautů a
Bílá vlajka s modrým znakem vodních skautů a třemi modrými hvězdami.
jednou modrou hvězdou.

2 ∙ právní normy
3 ∙ činnost oddílu VS

Přístavný hlavního kapitanátu
Hlavní kapitán vodních skautů
Bílá vlajka s modrým znakem vodních skautů a Bílá vlajka s modrým znakem vodních skautů a
dvěma modrými hvězdami.
čtyřmi modrými hvězdami v rozích.

4 ∙ vody
7 ∙ bezpečnost
a ochrana zdraví
8 ∙ všeobecné
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vychází z jachtařských tradic a ze zákona o stát- cena (nepohlíželo se na ni jako na svobodné lidi).
ních symbolech ČR.
Loď pod vlajkou naopak požívala ochrany a
byla-li potopena nebo přivlastněna bez toho, že
Zvyklosti jachetní a námořnické
by příslušné státní útvary byly ve válečném staVlajky na lodích sloužily stejnému cíli jako po- vu, bylo to kvalifikováno jako pirátství. Státními
malované štíty na zemi – rozeznat, zda se setká- útvary nebyla jen království, knížectví, sultanáty
vám s nepřítelem nebo spojencem. Tak jako z a emiráty, ale i městské republiky (Benátky, Japopisování erbů vznikla heraldika, tak z popiso- nov, Hamburk) nebo obchodní svazy měst (Hanvání vlajek vznikla vexilologie.
za).
Vlajka byla vždy znamením příslušnosti, které Plout pod cizí vlajkou bylo považováno za
muselo být rozpoznatelné z velké dálky, a to i v zvlášť nízký, zbabělý a velmi krutého trestu hoddobách, kdy ještě nebyly používány dalekohle- ný úskok.
dy. Loď byla součástí svrchovaného území státní- Neúcta k vlajce byla neúctou k celému státu.
ho útvaru, jehož vlajku nesla. Ze stejných příčin, Aby byla vlajka zřetelná opravdu z velké dálky,
ze kterých se na zemi vytvořila soustava etických nemohl to být jen nepatrný kus plátna. Na druhé
pravidel rytířského chování, se vytvořila etická straně toto plátno negativně ovlivňovalo plavbu
pravidla námořní zdvořilosti.
za větru. Z těchto protichůdných příčin se vyviLoď plující bez vlajky byla lodí bez příslušnosti, nula pravidla vlajkové etikety.
tedy i bez ochrany a byla považována za loď lou- Vlajka se vyvěšovala až po východu slunce, při
pežnou. Loď si mohl přivlastnit každý, kdo to do- západu se spouštěla. Bylo ji nutno spustit i za výkázal a posádka byla zpravidla bez milosti utra- razně špatného počasí.

5 ∙ lodě (plavidla)

Vlajková etiketa vodních skautů
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Vlajka musela být vyvěšována a spouštěna
rychle.
Vlajka musela mít zřetelný a nezaměnitelný klad
barev, z dálky rozeznatelný obrazec „figuru“. Původně se používaly pouze barvy signálního kódu
(modrá, bílá, žlutá, červená a černá). Nepoužívaly se „mezibarvy“ zelená, okrová, hnědá, azurová,
oranžová, šedá apod. Tyto barvy se na vlajky dostaly až později, když se vlajky začaly používat i
na zemi (oranžová barva má jméno podle osobní
standarty Viléma Oranžského). Vlajky vybledlé a
poškozené ztratily svou funkci.
Z těchto příčin se vytvořila námořnická, později
jachtařská a vodácká úcta k vlajce a pravidla jejího používání – vlajková etiketa.
V současné době je vyvěšená vlajka výrazem
zdvořilosti. Na širém moři plují velké lodi bez
vlajky, malé jachty zpravidla pod vlajkou. Při potkávání se lodi vyvěšením vlajky zdraví.
Zdravící loď vyvěsí vlajku, počká, až vyvěsí zdravená loď, poté vlajku spustí do půli vlajkové žerdi
nebo lanka a opět vyvěsí. Zdravená loď je povinna učinit totéž. Menší lodi zdraví větší, civilní lodi
zdraví lodi válečné (bodejť ne!). Zvláštní druh pozdravu je spuštění a opětovné vyvěšení plachet.
Ve výsostných vodách a při vplouvání do přístavu je loď povinna plout pod svou vlajkou a navíc zpravidla vyvěšuje vlajku navštíveného státu,
tak zvanou vlajku zdvořilostní. Jachta vracející se
ze zahraniční plavby má právo na pravém ráhně
nést vlajky navštívených výsostných vod, zpravidla v abecedním pořádku.
Sportovní plavidla (pramice, kanoe, kajaky, rafty, motorové čluny) jsou povinna v zahraničí nést
na zádi vlajku ČR, slušnost žádá mít na přídi vlajku státu, v jehož vodách plujeme.
V přístavu se vyvěšuje vlajka v 8:00 hod. místního času, spouští se při západu slunce, nejpozději
však ve 20:00 hod. místního času, vždy ceremoniálním způsobem. Nejjednodušším ceremoniálem je salutování, smeknutí čapky nebo stoj v
pozoru čelem k vlajce.
V noci vyvěšuje vlajku pouze loď, která v nejbližších hodinách opustí přístav.
Kromě vlajek státních se vyvěšuje vlajka majitele (klubu, rejdaře – v současnosti ji zpravidla tvoří
plamenec), vlajka hodnostní a vlajky signální.
Signálními vlajkami jsou vlajky kódu, které se vyvěšují nejvýš čtyři pod sebe. Dnešní mezinárodní
kód je vypracován pro základní jednopísmenné
signály (nejznámější je P „modrý Petr“, který v
přístavu znamená „Loď se připravuje k odplutí“,
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přeloženo do romantična „Všechno mužstvo na
palubu“, přeloženo do skautovna „Nástup“ neb
„Všeho nechat, hned sem spěchat“). Pro dvou a
vícepísmenné signály je vypracován skutečný
kodex, jehož důkladná znalost je opravdu námořním mistrovstvím. Díky systému vlajkových
opakovačů není ani při otevřeném vysílání zapotřebí více než čtyř vlajek najednou.
Některé signály jsou žertovné, ale mezinárodně
jachtaři uznávané (kupř. pirátská vlajka Jolly Rogers znamená „Posádka nechce být rušena“, existuje i vlajka „Tchyně na palubě“).
Zvláštní vlajky jsou vlajky válečné – wimpely,
což jsou velmi dlouhé úzké trojúhelníkové vlajky,
které vyvěšují válečná plavidla v akci.
Vlajkosláva („gala“) je vyzdobení lodí všemi vlajkami včetně signálních při zvlášť slavnostních
příležitostech. Rozlišuje se velké a malé gala.
Při malé vlajkoslávě se na všech lankách vyvěsí
všechny signální vlajky, při velké vlajkoslávě se
použijí i náhradní sady vlajkového kódu k výzdobě lodě od přídi přes vrchol k zádi. Před přídí a za
zádi se může použít bójek a kotev, aby vlajky šly
až k hladině.
Stožár vodních skautů
Vodácký stožár je vlastně zadní stěžeň lodi, proto se staví šikmým ráhnem k vodě. Jen v případě,
že tábor je daleko od vody, směřuje ráhno ke kapitánovu stanu, popřípadě je orientováno na sever. Stožár se kotví mez kůly pomocí dvou čepů
(vrutů, šroubů s maticí). Po vytažení jednoho
čepu je možno stožár sklopit, po vytažení obou
vyjmout.
Čnělka, ráhno a příčné břevno mají délku třetiny stožáru. Ráhno má sklon 45° (představuje vratiráhno, nikoli vratipeň), je upevněno závěsem
hned pod čnělkou u příčného břevna, ne níže.
Kotvící zápory jsou zachyceny na kůly šikmo zatlučené do země.
Příčné břevno a ráhno jsou kotveny na čnělku.
Pro státní vlajku je lanko na ráhně, pro vlajku
oddílu (přístavu) na čnělce. Na každém ramenu
břevna je po čtyřech kladkách na ostatní vlajky v
takových vzdálenostech, aby se vlajky vzájemně
nezaplétaly.
Na spodní část stožáru je upevněn úvazník s
pacholetem (kolíkem) pro každé vlajkové lanko.
Někdy se staví samostatný úvazník těsně před
(podle lodi vlastně těsně za) vlajkový stožár.
Čestná strana je buď na zádi (pod ráhnem) nebo
na pravoboku.

1 ∙ vodní skauting

vlajka majitele/rejdaře:
HKVS - přístav - oddíl - akce
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4 ∙ vody

vlajky služební
a signální (kódové)

3 ∙ činnost oddílu VS

státní vlajka ČR

vlajky zdvořilostní,
hodnostní, účastnické
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Vlajková etiketa vodních skautů
1. Vlajky se vyvěšují na vodácký stožár v podobě
lodního stěžně, státní vlajka na vrchol vratiráhna,
oddílová (přístavní, HKVS, lesní školy, apod.) na
vrchol čnělky. Věcí cti je vyvěšování přesně v 8:00
hod. místního času, snímání při západu slunce,
nejpozději ve 20:00 hod. místního času. Snímání
vlajek za tmy je považováno za nezdvořilost.
strana 56

2. Vlajky zdvořilostní a hodnostní (cizí státní
vlajky, vlajky hostí, činovníků, apod.) se vyvěšují na levé břevno, vlajky signální a služební na
pravé břevno (kupř. oddíl či posádka ve službě,
smluvené signály, ...). Platí, že důležitější místo je
vždy dále od stěžně (na levém břevnu více vlevo,
na pravém více vpravo).
3. Státní vlajka ČR a vlajka majitele (oddílu, pří-

Vlajková četa
Státní vlajka se nosí rozvinutá, klínem dopředu,
bílá vlevo, oddílová vlajka složená přes ruku.
- úplná četa: velitel + 4 (ve výjimečných případech při velké vlajce 1 + 6)
- běžná: 4 (velitel je potom přední levý)
- malá: 2 (prvý nese přes ruku státní, druhý oddílovou vlajku).

3 ∙ činnost oddílu VS

2 ∙ právní normy

nebo zničené. Pokud nebudou uloženy na nějakém čestném místě, můžeme je obřadně spálit.
Dotkne-li se státní vlajka země, je to považováno za zneuctění. Za silného deště či větru (nikoli
kdykoli spadne pár kapek, ale tehdy, kdy by se
vlajka mohla poškodit) snímá dozorčí vlajku,
když předtím zavelel Pozor!
12. Vlajku přináší a odnáší vlajková četa zpravidla při nástupu celého tábora, oddílu, apod.
Na povel „K vlajce hleď!“ zdraví činovníci a nenastoupení jednotlivci (ti, co jdou kolem, hosté,
služba, apod.). Z výchovných důvodů se však doporučuje, aby zdravili všichni nastoupení.

1 ∙ vodní skauting
4 ∙ vody
7 ∙ bezpečnost
a ochrana zdraví
8 ∙ všeobecné
znalosti
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6 ∙ teorie
a metodika plavby

Vlajkosláva
I na vodáckém vlajkovém stožáru používáme
při slavnostních příležitostech (svátky, výročí,
závody, neděle, návštěva náčelníka, Neptuna a
jiných neobvyklých bytostí) malé a velké gala.
Malé gala: Signální vlajky jsou vyvěšeny na samostatných lankách (výtazích, vantech) levého a
pravého břevna.
Velké gala: Signální vlajky jsou vyvěšeny na
samostatných lankách ukotvených v zemi rovnoběžně s břevnem a vedených přes upevnění
čnělky (kříž) na druhou stranu v úhlu asi 60°.
Signální vlajky se nevyvěšují nahodile, jen aby
to bylo pestré, ale i vlajkosláva má svůj řád – mezi
dvě písmena abecedy se vkládá jedna číslice.
Podle tradice a dříve jinak řazené signální abecedy je přesné pořadí toto: AB2 UJ1 LE3 GH6 IV5
FV4 DM7 PQ 1.opakovač RN 2.opakovač ST nula
CX9 WO8 ZY 3. opakovač.
Pro táborové podmínky stačí jednodušší řešení:
AB1 CD2 EF3 GH4 IJ5 KL6 MN7 OP8 QR9 ST
nula UV1.opakovač WX2.opakovač YZ3. opakovač.

5 ∙ lodě (plavidla)

stavu, HKVS) musí být na svém lanku sama. Vlajky zdvořilostní a hodnostní mají být též samy
na svém lanku, není-li vyhnutí a chceme-li uctít
více subjektů než čtyři, může být na jednom lanku více vlajek stejného řádu (nejvýše však čtyři).
Signální a služební vlajky také mohou být na jednom lanku nejvýše čtyři.
4. Vlajky se vztyčují rychle, proto musí mít vlajková četa včas připravena a rozmotána lanka.
Kromě smutku se vlajky spouštějí rovněž rychle
(odlišnost od pozemních zvyklostí), proto mají
často v lemu zašité olůvko.
5. Státní vlajka ČR stoupá za všech okolností
jako prvá, klesá jako poslední. V praxi to znamená, že státní vlajka stoupá první, oddílová v těsné
vzdálenosti šířky vlajky, státní je na svém vrcholu
opticky nižším dříve, oddílová ještě chvíli pokračuje. Při spouštění klesá nejdříve oddílová vlajka
až pod státní vlajku, která ji následuje.
6. Pokud nemáme dost velkou vlajkovou četu,
mohou být další vlajky vztyčeny a spuštěny jindy. Pokud vyvěšujeme i jiné státní vlajky, musí
být vyvěšovány a spuštěny ve stejnou dobu jako
vlajka ČR, mohou však být předem vyvázány na
lankách. Vždy dodržujeme zásadu č. 5, že vlajka
ČR stoupá prvá a klesá poslední.
7. Při větrném počasí můžeme vlajky vztyčovat
sbalené do balíčku a potom efektním trhnutím
nechat rozevlát větrem. Tento způsob se však nepoužívá u státní vlajky.
8. Při státním smutku vyvěšujeme státní vlajku
do poloviny stožáru (cca do 2/3 lanka). Vlajka se
nejprve hbitě vztyčí a potom pomalu a obřadně
spustí. Při spouštění ji následují všechny ostatní vyvěšené vlajky, ty se však vrátí na původní
místa. Při oddílovém nebo místním smutku se
spouští do poloviny jen vlajka oddílová.
9. Vyvěšenou vlajku dotáhneme až k očku nebo
kladce, dbáme však, abychom cíp vlajky neprotáhli kladkou, jinak bude mít vlajková četa o zábavu postaráno. Lanko napneme tahem za „obě“
šňůry (nad i pod vlajkou) a pevně uvážeme na
úvazník.
10. Hodnostní vlajka se vyvěšuje jen jedna –
nejvyššího vlajkového důstojníka na palubě,
vlajka hostů se vyvěšuje při jejich příchodu tak,
že vlajka oddílu a hodnostní vlajka (případně
služební vlajka) klesnou až do poloviny stožáru a
stoupají až s vlajkou hosta. Vlajka nejvyššího přítomného činovníka oddílu nebo přístavu by na
táboře měla vlát vždy.
11. Nepoužíváme vlajky vybledlé, potrhané

