
 

 

 
 

ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE LODNÍCH TŘÍD 
 

Jednání se uskutečnilo dne 16.11.2020 od 18:00 do 19:40 prostřednictvím MS Teams.  
 
Přítomen: Václav Brabec (VB), Jan Hirnšal (JH), Patrik Hrdina (PH), Antonín Mrzílek (AM), Petr 
Sládeček (PS), Jan Myslík (JM), Zdeněk Chlup (ZC)  
Omluven: David Křížek, Adéla Rašková (problémy s připojením) 
Host: Radim Vašík (RV) 
 
1. Prezence 
 

• David Křížek se omluvil z pracovních důvodů. 

• Adéla Rašková se zkoušela připojit, ale bohužel neúspěšně kvůli špatnému internetu 
v zahraničí. 

 
2. Vyhodnocení práce komise 
 

o VB rekapituloval dosavadní fungování komise a konstatoval, že fungování komise 
(stále distanční diskutování problematiky a řešení problémů + schůzky dle potřeby) je 
optimální a bude se v něm pokračovat.  

o VB informoval, že se uskutečnili 2 schůzky se zástupci lodních tříd (duben, říjen) na 
kterých se řešili podněty jednotlivých lodních tříd. Tyto schůzky byly kvitovány ze 
strany lodních tříd a bude se v nich pokračovat (ve čtvrtletním intervalu). 

o VB informoval o práci na „stromu lodních tříd“, který vzešel jako kompilace návrhů 
všech členů komise z jara 2020. Tento dokument bude předán Sportovnímu úseku 
k další práci a případnému zařazení do koncepce rozvoje jachtingu. 

o VB informoval o vzniku platformy Jachtařské fórum, které vzešlo jako projekt KLT. 
Jachtařské fórum se uskuteční v letošním roce od 23.11.2020 a jeho tématem bude 
Reorganizace ČSJ. 

o VB informoval o Významných sportovních akcích, materiálech, které pro jejich 
kandidatury byly vytvořeny (videoprezentace, PwP prezentace) 

o VB informoval o aktualizaci sekce lodní třídy na webu ČSJ. VB informoval, že některé 
dodané informace od lodních tříd byly zkreslené a museli tak být upraveny dle 
skutečného stavu (ceny lodí atp.) 

o VB informoval o projektu Czech Youth Nationals. PH a JH vyjádřili podporu tohoto 
projektu. JH konstatoval, že je ke zvážení zda by se mělo jednat o MČR. VB uvedl, že 
mezi aspekty tohoto závodu patří i medializace akce, přilákání zahraničních závodů 
což je ke statutu MČR jednodušší. PH konstatoval, že bude možné v příštích letech 
zařadit i windsurfing (v případě, že nebude termínová kolize). 

o VB informoval o Doporučení pro pořadatele a rozhodčí.  
o VB informoval a stručně vysvětlil jak bude fungovat tvorba termínového kalendáře, na 

jejíž úpravu vzešel požadavek od lodních tříd. 
o VB informoval o jednáních se spolkem Český Kiting, který bude usilovat o statut 

národní třídové asociace pro sport kiteboarding. 
 

3. Seznam lodních tříd, přijetí nových tříd 
o VB informoval o potřebách na stanovení kritérií pro vedení seznamu lodních tříd. VB 

vysvětlil důvody proč je tak nutné učinit. Členové komise navrhnou řešení a 
stanovení kritérií pro zařazení/vyřazení lodních tříd registrovaných ČSJ. 



 

 

o VB přednesl návrhy na zařazení do seznamu lodních tříd: iQFoil, Waszp, RS400. 
Komise se jednohlasně shodla, že tyto návrhy projedná po vytvoření metodiky 
k zařazování do seznamu lodních tříd. 

o RV vysvětlil jaký máme současný problém s vedením, tohoto seznamu (nedůsledné 
rozlišování kategorií a lodních tříd – viz. ORC). Diskuze s PH a JH o vyřazení 
jednotlivých lodních tříd atp. 

 
4. Podněty pro práci komise, diskuze 

o MČR kajutových plachetnic. VB informoval o záměru/žádosti „lipenské“ skupiny 
kajutových jachtařů na vypsání významného závodu pro kajutové plachetnice. 
Potřebný projekty, ale komise nedoporučuje vypisování MČR (vhodná by byla 
například velká cena). RV informoval o historii problému a současném problému 
s neexistencí ALT. JH a PS diskuze nad hodnocením těchto závodů. 

o Akademický sport. Diskuze nad záměrem organizovat soutěž pro univerzitní týmy. 
Pravděpodobně v rámci ligového závodu nebo nabídka na sdružení se Slovenským 
svazem jachtingu na lodích First 35.  

o PH, PS, ZC zaslali dále další písemná stanoviska emailem. 
 

5. Diskuze 
 

 
Zapsal: Vašek Brabec (ačkoliv to může vypadat, že mluvil jenom Brabec, tak to není pravda – všichni 
se snažili a díky za účast!) 
 
Do kroniky: Jan Hirnšal v průběhu schůzky: „Pomáhal s tím nejenom Radim, ale i Vašík.“ 
 
 
 

 
 


