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ZUZANA POZlOVSkÁ - 
- PUMPA (24 let)
Doma je v Přístavu vodních 
skautů Neratovice, působí 
jako výchovná zpravodajka 
HkVS a zakotvila v týmu 
člk VS Námořní akademie.
pumpa@post.cz

Z kouška vodáckého minima (Kapka) je ur-
čena pro vedoucí, kteří organizují a vedou 
krátkodobé akce na vodě nižší obtížnosti 

(ZW až WWI). Takovou obtížnost mají v době 
běžného léta nejčastěji sjížděné řeky Berounka, 
Sázava, Vltava, Otava a další. Zkouška prověřuje, 
že uchazeč umí nejen ovládat lodě poháněné 
pádly, ale také zvládá vést a organizovat plavbu 
ostatních. Hlavní cílovou skupinou jsou ti, kteří 
pomáhají vést oddíly vodních skautů, a vedoucí 
pěších oddílů, kteří do svého programu zahrnuli 
vodácké aktivity. Pro všechny platí stejné mini-
mální požadavky – být starší 15 let, umět plavat 
a mít složenou čekatelskou zkoušku. Kapitáni 
vodních skautů (tj. vůdcové oddílu vodních 
skautů) musí mít vyšší vzdělání – Kapitánskou 
zkoušku.

Kapka prozatím není zahrnuta v Řádu pro 
vzdělávání činovníků a činovnic Junáka, ale je-
jí pravidla a náplň stanovuje Hlavní kapitanát 
vodních skautů ve své vyhlášce č. 7/2011, o kva-
lifikacích vodních skautů (najdeš na http://vodni.
skauting.cz/rady-vyhlasky-predpisy). 

V současné podobě je Zkouška vodáckého 
minima rozdělena do tří oblastí. 
1) Základní znalost předpisů vztahujících se 

k plavbě na lodi (Vodní zákon, Řád plavební 
bezpečnosti, vnitřní směrnice Junáka o čin-
nostech na vodě, atd.). Řeka a vodní plochy 
jsou jako silnice – mají svá bezpečnostní pra-
vidla a dopravní značky. I zde člověk musí vě-
dět, po jaké straně se pluje, kde se smí a nesmí 
plavat, a co znamenají značky, se kterými se 
často setkáváme na všech řekách.

2) Teorie a praxe plavby. Uchazeč by měl znát, 
jaké lodě skauti nejčastěji používají (prami-
ce, kanoe, kajak, raft), pojmenovat jejich jed-
notlivé části, znát materiály pro výrobu lodí 
a  jejich vlastnosti. Musí umět naplánovat 
krátkou plavbu: vybere si řeku (popř. vodní 
plochu), pomocí kilometráže určí vhodný 

úsek a odhadne jeho náročnost. Prokáže, že 
dokáže lodě dostat k  řece (navazování lo-
dí na vlek), umí ji spustit na vodu, naložit 
a upevnit do ní bagáž, nastoupit, řídit ji, or-
ganizovat plavbu ostatních, zdolat nejčastější 
překážky na řece (peřeje, skoky, jezy, atd.), při 
převržení zachránit sebe, ostatní, loď i mate-
riál, vylít loď a pokračovat v plavbě. Na konci 
pak přistát, vystoupit z lodě, dostat ji na břeh, 
vyčistit, opravit a uschovat.

3) Bezpečnost a  ochrana zdraví. Uchazeč se 
seznámí se základními riziky na vodě (křeč, 
tonutí) a naučí se je zvládat. Prokáže, že umí 
používat záchranné pomůcky (např. házecí 
pytlík), pomoct plavci stiženému nevolností 
a zachránit tonoucího. 

Zájemci o zkoušku vodáckého minima by mě-
li nejprve projít kurzem a pak skládat zkoušku. 
Kurz včetně zkoušky se nejčastěji organizuje 
na krajské úrovni, jen příležitostně se uskuteční 
celostátní. Má formu několika víkendových akcí 
s výcvikem na vodě, na posledním víkendu se 
pak skládá samotná zkouška. Nejčastější dobou 
konání kurzu jsou jarní měsíce. Zájemci mohou 
kontaktovat příslušné krajské kapitány. Jejich se-
znam včetně kontaktů najdete na http://vodni.
skauting.cz/slozeni-hkvs.
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 vodní metodika

kapka – ovládáš 
minimum?
Kdo chce jezdit s dětmi na vodu (ať již jako vodní nebo pěší skaut), 
ten by měl ovládat teorii i praxi bezpečné plavby. Vzdělat se 
a následně složit zkoušku můžeš ve zkoušce vodáckého minima. 
Jaké znalosti musíš mít a jak ji složit, radí tento článek.

pRavidelně kuRz otevíRají tyto čtyři kRaje:

Jihočeský – kontaktní osobou lukáš Bíca - Šotek (bical1@
centrum.cz)
liberecký – Vladimír Cvrček - Vezír (vezir@seznam.cz)
Moravskoslezský – Michal Pásztor - Myšák (michal.pasztor@
centrum.cz)
Pardubický – Prokop Jícha - Sam (arcada@pce.cz)
Více informací na http://vodni.skauting.cz/kurzy-vodackeho-

-minima-v-roce-2012

ZUZANA POZlOVSkÁ  
- PUMPA




