
 

 

 
ZÁPIS ZE SCHŮZE KOMISE LODNÍCH TŘÍD 

 
Jednání se uskutečnilo dne 12.1.2021 od 17:30 do 18:20 prostřednictvím MS Teams.  
 
Přítomen: Václav Brabec (VB), Jan Hirnšal (JH), Patrik Hrdina (PH), Antonín Mrzílek (AM), Jan Myslík 
(JM), David Křížek (DK)  
Omluven: Petr Sládeček, Karel Bauer  
Host: Štěpán Novotný, Milan Hájek, Jana Košťálová, Rostislav Mareček, Petr Přikryl 
 
1. Prezence 
 

• Petr Sládeček se omluvil z pracovních důvodů. 

• Karel Bauer (čestný předseda ČSJ) se omluvil z jednání a předal svůj pohled telefonicky VB a 
zároveň uvedl, že je na všech úkolech vzešlých z tohoto zasedání připraven spolupracovat. 

 
2. Reorganizace ČSJ ve vztahu k sportovnímu úseku (společně s hosty) 
 

• VB informoval o reorganizaci a časovém sledu událostí a poukázal na dokumenty a závazky, 
které byly přijaty v souvislosti s reorganizací ČSJ (harmonogram prací, projektový záměr, 
koncepce, …) 

• VB informoval o důvodech pro setkání s hosty (viz úvod dokumentu) vzhledem k jejich 
erudici vyplývající z dlouhodobé práce pro ČSJ nebo fungování ve strukturách ČSJ: 

o vůle naplňovat a dokončit závazky v rámci reorganizace, 
o nastavení fungování SÚ, aby tak bylo v souladu s interními směrnicemi ČSJ (C12 – 

struktura, apod). 
Výstupem z tohoto jednání by mělo být: 

o Ztožňují se přítomní s danými závazky (vyhodnocení plnění a případná aktualizace 
koncepce) nebo případně je třeba některé úkoly (cíle) doplnit? 

o Povedeme tyto práce tak jak by to mělo být (tj. v rámci pracovních skupin 
reorganizace) nebo paralelně na úrovni KLT (v případě nečinnosti pracovní skupiny 
v rámci reorganizace)? 

• DK, ŠN, JK, JH, PP diskutovali současné fungování. 

• Všichni přítomní se shodli na tomto usnesení: 
„Komise lodních tříd vyzývá Sportovní úsek ČSJ, aby využil prostoru v rámci Reorganizace ČSJ a 
dostál tak svým závazkům. Komise lodních tříd a hosté, kteří byli přítomni na jejím jednání dne 
12.1.2021, nabízí plnou součinnost Sportovnímu úseku. Komise lodních tříd vyzývá Sportovní 
úsek, aby řádně obsadil všechny odborné komise spadající pod Sportovní úsek (zejména Komisi 
vrcholového sportu, Komisi talentované mládeže a Komisi mládeže a rozvoje), aby tak došlo ke 
zvýšení informovanosti v rámci ČSJ a efektivity jejich práce, a aby tyto komise plnily úkoly 
vyplývající ze směrnice C12.“ 

 
3. Seznam lodních tříd, přijetí nových tříd 

 

• KLT na návrh VB jednohlasně rozhodla o zařazení lodních tříd Waszp a iQFoil do seznamu 
lodních tříd. VB pověřuje informovat o tomto VV ČSJ podle bodu 2.1.5 Soutěžního řádu. 

• DK se informoval současné pozici lodní třídy Catamaran Open. 

• JH se informoval o současném stavu MČR Kajutových plachetnic. 
 
Zapsal: Václav Brabec 
Na vědomí: VV ČSJ, SÚ ČSJ 


