
Vlajky vodních skautù

Základní pojmy

Vlajka
je obdélníkové plátno rùzných barev slou�ící k identifikaci státu, mìsta, spolku, jednotky (státní vlajky nìkterých státù
mají i jiné tvary (ètverec, plamenec, dvojplamenec). Vlajka musí být oboustranná, tj. obì strany jsou toto�né. Vlajka se
vyvì�uje v�dy na lanko na vlajkovou �erï, sto�ár, stì�eò. Vlajky byly od 13.století u�ívány k rozli�ování plavidel,
musely tedy být jednoduché, z velké vzdálenosti identifikovatelné. Vyvinuly se z praporù, které se v�ak neustálým
snímáním a upevòováním po�kozovaly, tak�e bylo zavedeno vztyèování a snímání na �òùøe. Vlajka je v�dy pøesnì
definovaná vèetnì pomìru �íøky a délky. Pro vyvì�ování vlajek platí pøesná pravidla.

Prapor
je podobný vlajce, zpravidla nemá definovaný pomìr rozmìrù, obvykle je pevnì pøipevnìn na �erdi, mù�e být u�íván
k výzdobì. Prapory se vyvinuly z døívìj�ích symbolù podobných totemùm a z ozdobných stuh. Ji� ve starovìku je
pou�ívaly øímské legie, ve Èínì byly no�eny prapory ji� pøed tøemi tisíci lety.

Korouhev
je zpravidla vyztu�ena a bývala pou�ívána pøedev�ím jízdními jednotkami k optickým signálùm.

Korouhev svislá
(visící z vodorovné zavì�ené �erdì) se vyvinula z øímských praporcù vexilium a labarum a dnes je nejèastìji u�ívána
církvemi a nábo�enskými spolky jako druh ikony nebo jiného pøenosného nábo�enského symbolu (pøi procesích, dále
pravoslavná církev, ale i buddhisté, lamaisté apod.).

Standarta
je jiný látkový symbol, zpravidla bohatì vy�ívaný, èasto s odli�nou lícovou a rubovou stranou, no�ený na �erdi nebo
ukládaný na èestném místì. Pro své fyzické vlastnosti standarta obvykle ani nemù�e vlát.

Bandérium
je svislý prapor o �íøce mnohem vìt�í ne� délce. Pou�ívalo se jako korouhev, dnes tak èasto upevòují své vlajky státy,
které pou�ívají pouze pruhù.

Plamenec
je trojúhelníková vlajka, èasto vykrojená do podoby dvojplamence.

Vimpel (nìkdy biè)
je dlouhá korouhvièka, nìkdy cípatá, vyvì�ovaná zpravidla na váleèných lodích v bojové akci.

Vlajky jednotek vodních skautù

Vlajka posádky
Posádka je základní pracovní jednotkou vodních skautù. Na rozdíl od pì�ích dru�in nepou�ívá praporek tvaru gotického
trojúhelníku, ale vlajku ve tvaru jednoduchého rovnoramenného trojúhelníku (plamenec) vý�ky 28 cm, délky 42 cm s
jednoduchým symbolem vyjadøujícím název posádky.  Podkladovou barvu a symbol si volí posádka sama, je v�ak
vhodné dodr�ovat oddílové tradice.

Vlajka oddílu
Oddíl je základní výchovnou jednotkou vodních skautù. Tradiènì pou�ívá vlajky o rozmìrech v pomìru 2:3 (zpravidla
60 x 90 cm) svisle dìlené na tøi pruhy v pomìru 1:2:1, pøièem� krajní pruhy mají shodné barvy. �ádné doplòující
symboly se na oddílovou vlajku neumís�ují.



Pùvodnì barvy oddílùm urèoval Hlavní kapitanát a mìlo se pou�ívat pouze kombinací barev signálního kódu (èervené,
modré, bílé, �luté a èerné). V souèasnosti tyto podmínky nelze dodr�et, oddíly by v�ak mìly vybírat barevnou kombinaci
výraznì kontrastní a pokud mo�no vycházející z mìstského znaku sídla oddílu. Barevná kombinace èervená - modrá -
èervená je historicky vyhrazena Hlavnímu kapitanátu.

Jestli�e oddílová vlajka není urèena k vyvì�ování, ale k bli��í identifikaci (kupø. pøi slavnostech okresu apod.), mù�e
nést v okrajových polích nápis se jménem sídla a èísla oddílu.
Zmen�ená oddílová vlajka ve velikosti 1 x 4 cm se nosí jako tzv. oddílové barvy na levém rukávu krojové ko�ile.

Vlajka pøístavu
Oficiálnì je dosud stanovena pouze standarta. Tou je svìtle modrý obdélník po obvodì lemovaný �lutou �òùrkou. Na
plo�e je kotva s lilií. Symbol je v horním pùlkruhu opsán èíslem a sídlem pøístavu, v dolním pùlkruhu vavøínovými
ratolestmi. Na rubové stranì je název pøístavu nahrazen nápisem BUÏ PØIPRAVEN. Ratolesti jsou spojeny malým
emblémem vlastního pøístavu. Nápisy, ratolesti a kotvy jsou vy�ity �lutì, lilie je bledì �lutá ob�itá hnìdou linkou
vèetnì bílého znaku s èernou hlavou psa (Kapitánská po�ta 3/1990).

Tato standarta je v�ak pomìrnì málo pou�ívaná a pøístavy si zpravidla volí buï vlastní vlajku s výrazným emblémem
(obdobným mluvícímu znaku na �átku) nebo pou�ívají vlajku nìkterého ze svých oddílù, zpravidla oddílu zakládajícího.



Vlajka Hlavního kapitanátu vodních skautù
Hlavní kapitanát je odborem Ústøední rady Junáka, souèasnì jednotka se speciálním zamìøením, dále øídící èlánek
zájmové sítì vodních skautù a koneènì pojmem Hlavní kapitanát je mínìna Rada HKVS (�admiralita�).
Obecnì je HKVS vnímán jako øídící slo�ka vodních skautù. Proto je jeho vlajka souèasnì symbolem vodních skautù
pøi celostátních akcích, pøípadnì pøi akcích jednotek vodních skautù v zahranièí.
Historicky byla vlajkou HKVS jednoduchá vlajka o tøech pruzích v barvách 1. oddílu vodních skautù Praha (èervená
- modrá - èervená). Dodnes se tato kombinace pou�ívá jako stuha Øádu støíbrného bobra.
Pøed válkou byla zhotovena jednoduchá vlajka v barvì svìtle modré s vy�itou kotvou, èeskou skautskou lilií se psem
a stuhou s nápisem Buï pøipraven. Tato vlajka se pou�ívala po roce 1945, 1968 i 1989.

Vedle toho byla zhotovena standarta HKVS (rovnì� pod názvem vlajka) shodná se standartou pøístavù, která má místo
názvu pøístavu písmena HKVS a mezi �lutou �òùrkou a svìtle modrým polem má lem z opakující se trikolory.
Proto�e 11.10.1990 byl schválen souèasný znak vodních skautù a skautek, tzv. sendviè (Kapitánská po�ta è.9/90), a
proto�e jsme se po pøijetí Junáka do WOSM, WAGGGS a ISFG otevøeli svìtu, byla Hlavním kapitanátem definovaná
vlajka HKVS vycházející z historické vlajky, souèasného znaku, tradièních barevných kombinací vodních skautù,
barev státní vlajky Èeské republiky a vexilologických zásad (vexilologie = vlajková obdoba heraldiky):
Obdélník o rozmìrech v pomìru 2:3, skládající se ze tøí pruhù v barvì èervené - modré - èervené. Uprostøed støedního
modrého pole je bílý znak vodních skautù (sendviè). Znak je na rubové stranì probarven, tzn. �e hlava psa hledí v�dy
k �erïové èásti vlajky. Z optických dùvodù jsou èervené pruhy ponìkud zú�eny a jsou v pomìru 0,9 : 2,2 : 0,9.

Hodnostní vlajky
Podle staré tradice mají nìkteré námoønické hodnosti nárok na hodnostní vlajku (vlajkový dùstojník, flag officer).
Vodní skauti pou�ívají od svého vzniku hodnostní vlajky pro èinovníky od oddílu vý�e.

Palubní (døíve pøístavný oddílu - board officer)
Zmen�ená vlajka v oddílových barvách s jednou hvìzdou barvy støedního pruhu
umístìnou v �erïovém pruhu

Kapitán oddílu (captain)
Zmen�ená vlajka v oddílových barvách
se dvìma hvìzdami

Pøístavný pøístavu (port officer)
Modrá vlajka s bílým znakem vodních skautù a jednou bílou hvìzdou v �erïové
èásti

Kapitán pøístavu (captain of port)
Modrá vlajka s bílým znakem vodních
skautù a dvìma bílými hvìzdami v
�erïové èásti



Krajský kapitán (komodor)
Bílá vlajka s modrým znakem vodních skautù a jednou modrou hvìzdou v
�erïové èásti

Pøístavný hlavního kapitanátu
(�kontradmirál�)
Bílá vlajka s modrým znakem vodních
skautù a dvìma modrými hvìzdami

Zástupce hlavního kapitána (�viceadmirál�)
Bílá vlajka s modrým znakem vodních skautù a tøemi modrými hvìzdami

Hlavní kapitán vodních skautù
(�admirál�)
Bílá vlajka s modrým znakem vodních
skautù a ètyømi modrými hvìzdami
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