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IX. CELOSTÁTNÍ DRAČÍ KONGRES 
 

Praha, Žluté Lázně, sobota, 7.12. 2013 
 
 

 
Program a obsah kongresu:  
Jde o orientační představu, která se může v průběhu jednání vyvíjet a měnit – ostatně jako vždycky. 
 
     
11:00    Oficiální zahájení IX. celostátního kongresu dračích lodí 2013  (prostor otevřen od 10:30 hod)  

• Registrace a zápis účastníků. 

• Přivítání, zahájení a úvodní slovo.  
Hodnocení dračího ročníku ČPDL & DBGP 2013 

• Shrnutí aktuální pozice dračího hnutí – vývoj, směr, pozice, vize. 

• Hodnocení sezóny 2013 z pohledu organizátorů – shrnutí uskutečněného (+/-). 

• Hodnocení z pohledu jednotlivých týmů – příspěvky kongresmanů, seznámení s aktuální situací 
v klubech – poznámky, náměty, připomínky. 

Dračí reprezentace 2013 – národní i klubová 

• Aktuální info k mezinárodní situaci IDBF/EDBF/IOC. 

• MS národů Szeged - vystoupení a hodnocení repre manažérů. 

• ME klubů Hamburg -  vystoupení a hodnocení repre manažérů. 
 
 
13:00    Přestávka na oběd a diskuzi v kuloárech – připraveno občerstvení pro účastníky 

 
 
14:00 Nový dračí ročník ČPDL & DBGP 2014 – novinky, změny a úpravy  

• Systém soutěží v dračí sezóně 2014 – představení formátu, diskuze. 

• Disciplíny, tratě, kategorie – hodnocení stávajícího + návrh změn. 

• Pravidla, bodování, registrace, poplatky – hodnocení stávajícího + návrh změn. 

• Termínová listina – představení lokalit, návrh termínů. 
Dračí reprezentace 2014 

• Národní repre 2014 systém, nominace, vedení týmu, sportovní příprava, finance. 

• ME národů 2014, ČR – představení, nominace, příprava týmu. 

• MS klubů 2014 Ravenna, ITA – nominace, účast, přihlášky, termíny. 

• Další mezinárodní akce. 
Závěrečná část 

• Dračí novinky  - lodě, pádla, tréninková příprava, testy, … 

• Zimní kulturně-společenská, ale i sportovní přípravná sezóna – připravované akce (plesy, 
soustředění, hory apod.) 

 
16:00 Předpokládaný závěr kongresu – závěrečný přípitek, zdravice, focení, dárky, loučení na baru, spontánní 
pokračování kongresmanů dle individuálních možností a preferencí třeba někam jinam. 
 
 

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště! 
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Shrnutí a závěry IX. Celostátního kongresu dračích lodí 
 

 

 
IX. celostátní kongres dračích lodí za účasti 33 zástupců posádek ČP a GP zhodnotil proběhlou dračí 
sezónu a nastavil parametry té nadcházející. Jednání proběhlo v konstruktivním a přátelském duchu a 
účastníci přijali změny, novinky a vylepšení pro sezónu 2014, jak na národní úrovni v soutěžích ČP a GP, 
tak i na úrovni mezinárodní, kdy nás pořadatelsky čeká evropský šampionát v Račicích.  
 
V úvodní části proběhlo zhodnocení domácí dračí sezóny: 
 
X. ročník ČPDL a VI. ročník DBGP 
Nejprve z pohledu organizátorů, pak i z pohledu závodících posádek – všichni kongresmani dostali 
prostor na konkrétní hodnocení z pohledu jejich posádek a přednesení návrhů na změny a úpravy, čehož 
využili. Obecný názor je pozitivní - organizační úroveň závodů stoupá, stejně jako sportovní úroveň 
startujících posádek. Kladně bylo hodnoceno propojení soutěží GP a ČP, přičemž se diskutovala situace 
handicapů v počtu pádlujících žen u obou soutěží – v detailu dále. Vysloven požadavek většího důrazu na 
dodržování pravidel, zejména kontrola sestavy z posádkových listů (důraz na korektní vyplnění) a počtu 
registrovaných v posádkách GP. Následovalo kritické hodnocení lokalit společných závodů a byly 
diskutovány vypjaté okamžiky sezóny, zejména problematika úzkých drah, mělké vody a s tím spojeným 
„vlněním“ (Třeboň, Týn, Pasohlávky) a také otázka startů – požadavek kamery pro záznam na 200m a 
500m - zde diskutována problematika chybějících pevných bloků. Pořadatel připravuje změny pro větší 
motivaci posádek k účasti v kategoriích open a ženy – viz dále. 
 
Druhá hodnotící část patřila mezinárodní sezóně: 
 
MS národních posádek v Szegedu 
Ocenění si zaslouží organizační úroveň šampionátu, vše šlapalo, technicky bylo MS zajištěno do detailu - 
zdůrazněno nekompromisní vedení IDBF Officials – nikdo si nedovolil porušovat pravidla. Sportovní 
úroveň byla velmi vysoká, týmy na medailových pozicích mají k výběru do repre posádek obecně více 
zájemců (CAN, USA, AUS). Souboje o medaile byly značně vyrovnané - špička je široká!  
Následovalo hodnocení přítomných manažérů kategorií, kteří jsou si vědomi potřeby růstu individuální 
sportovní výkonnosti členů repre. Osvědčila se dlouhodobější příprava posádky, kdy je kladen důraz na 
„spádlovanost“. Obecně jsou všechny medaile a finálové účasti velmi cenné – zejména bodovaná 
kategorie Premier – ČR je ve světovém žebříčku 28 bodujících na 6. místě, jako 2. evropská země. 
Zároveň je nutné si přiznat, že některé kategorie zůstaly za očekáváním a mají ve sportovní úrovni značné 
rezervy. Každopádně se všichni cítí velmi motivovaní na ME v domácím prostředí! 
 
ME klubových posádek v Hamburku 
Účast posádek ČR byla početně vysoká, stejně jako účast domácích posádek Německa. Bohužel očekávání 
účasti dalších mezinárodních týmu nebylo naplněno… Přesto byl šampionát hodnocen pro zázemí a 
organizaci kladně. Výsledky ukázaly, že ČR patří mezi evropskou klubovou špičku ve všech kategoriích! 3 x 
stříbrný Nymburk nestačil jen na výběr Ruska (víceméně repre) a Kojetín byl hodnocen jako 2. 
nejúspěšnější klub v celkovém hodnocení!  
Kvalifikované posádky se chystají svou úroveň potvrdit na klubovém MS 2014 v italské Ravenně! 
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Následovala přestávka na oběd a diskuze v kuloárech, která vyprecizovala požadavky kongresmanů na 
odpolední blok věnovaný nadcházející dračí sezóně 2014. 
 
Úvod odpolední části byl věnován nadcházející domácí dračí sezóně: 
 
Rok 2014 - XI. ročník ČPDL a VII. ročník DBGP 
Zástupci posádek byli seznámeni s termínovou listinou společných závodů ČP a GP, kterou schválili plní 
členové ČP. Dále byl potvrzen formát ČP – boduje se všech 6 závodů (3 v Čechách + 3 na Moravě) přičemž 
úvodní a závěrečný jsou zároveň závody mistrovské – konkrétní termínovka v samostatném dokumentu. 
Kongres se dále věnoval připomínkám a návrhům účastníků, zejména ohledně společné kategorie MIX a 
s tím spojenou problematikou počtu pádlujících žen. Obecně převládl názor potřeby sjednocení 
podmínek, ale v sezóně 2014 to nebude formou direktivní, ale formou fakultativní. Tzn. GP posádky se 
mohou dobrovolně rozhodnout kolik pádlujících žen budou mít, přičemž složení 12-8 bude oproti 
standardnímu 14-6 zvýhodněno bodově a zároveň umožní týmům GP bodování v žebříčku pro případnou 
kvalifikaci na klubové šampionáty a nominaci členů do národního týmu (ME a MS).  
Zároveň pro posádky GP vzniká povinnost online registrace. 
 
Pro posílení motivace účasti v kategoriích ČP open a ženy byl vyhlášen nový „Národní pohár dračích 
lodí“, který má ambice stát se nejprestižnější celorepublikovou trofejí! Získá ji společný tým posádek 
open, ženy a mix s nejvyšším součtem bodových zisků v 6ti závodech ČP.  
S trofejí získá vítězný tým i dračí loď! Detailní pravidla budou specifikována. 
 
Dále bylo projednáváno a bude zapracováno do update verze pravidel pro sezónu 2014: 

- Kamera na staru závodů na 200 a 500m pro případné protesty. 
- Důraz na dodržování sestavy dle posádkových listů. 
- Věkový limit pro bubeníka a povinnost mít vestu. 
- Problematika závodu na 500m – když budou dráhy a pevné startovací bloky, je vítán tzv. K.O. 

systém závodu dle součtu časů. Když ne – upřednostní se klíč na základě pořadí v jednotlivých 
jízdách, aby se tak diverzifikovalo riziko případných nesrovnalostí, spojených se startem bez 
pevných bloků. 

 
Kongres také řešil problematiku nového lodního parku, přičemž vítá aktuální informace o pozitivním 
řešení technických komplikací spojených s uvedením nových lodí do akce. Na příští sezónu ČP bude 
připraveno 6 + 6 nových dračích lodí (Čechy/Morava), které budou využity na ME. ČADL zároveň 
oznámila přípravu projektu na podporu pořízení lodí pro kluby ve spolupráci s výrobcem, kdy nabídne 
výrazně výhodnější podmínky pro posádky účastnící se soutěží ČP a GP. 
 
Závěrečná část kongresu projednávala záležitosti mezinárodní dračí sezóny 2014: 
 
10. ME národních posádek 2014 – Račice, CZE 
Po 5 letech se do ČR opět vrací vrcholná soutěž! ME se konalo již v roce 2006 v Praze, MS v roce 2009 
v Račicích. Původně bylo na plánu Brno, kde se nyní bude v rámci ME konat týden před hlavním 
šampionátem kvalifikační závod klubových týmů. Národní týmy a kvalifikované posádky se pak sjedou na 
Národní olympijský stadion vodních sportů do Račic. I přes komplikace s termínem zatím držíme 
plánované datum 24.-28.7.2014. V současné době čekáme na schválení 1. informačního bulletinu od 
EDBF, ale jasné je, že se budeme chtít doma předvést v co nejlepším světle. Proto kongres řešil i systém a 
personální zajištění vedení dračího repre týmu.  
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Zůstává organizace repre týmu po kategoriích, které mají personálně v pravomoci následující manažéři: 
Premier Women – Martina Čížková, Premier Open – Petr Klíma, Masters Women 40+ Zuzana Artimová, 
Masters Open 40+ Karel Hrudík, Masters Women 50+ Olina Křivská, Masters Open 50+ Ladislav Oulehla, 
Masters 60+ Jiří Císler, Junioři – pozice prozatím neobsazena. 
V pravomoci manažérů je pro jednotlivé kategorie vypracování systému a pravidel nominace, tvorba 
týmu, sportovní příprava, organizační záležitosti spojené s účastí na ME. 
Vzájemná koordinace a kooperace je nutná. Společně budou řešeny např. nové kolekce národních dresů. 
 
9. MS klubových posádek 2014 – Ravenna, ITA 
Klubové MS bude v Itálii první zářijový víkend 3.-7.9.2014. Dle nominačních kritérií má právo účasti za ČR 
5 nejlepších posádek dle žebříčku ČP v každé kategorii. Zájem potvrdila většina nominovaných, poslední 
účastnická místa se řeší. Organizátor již vydal 1. info bulletin a termín přihlášek je 8.1.2014. 
 
Světový pohár dračích lodí 2014 – Fuzhou, CHINA 
Jedná se o novinku světové federace IDBF, která zve ve spolupráci s čínskou federací 16 nejlepších 
světových repre MIX týmů v kategorii Premier (podle žebříčku IDBF – ČR je na 6. místě) na 5 den, 5 
měsíce dle čínského lunárního kalendáře (2.6.2014), na závod s čínskou špičkou k uctění památky 
slavného Qu Yuana, jehož život a tragický skon dal impuls ke vzniku závodů dračích lodí před více než 
2tis. lety. Čekáme na podrobnější informace od IDBF, ale dle prvních náznaků se pořadatel bude výrazně 
(ne-li zcela) podílet na finančních nákladech účastnících se posádek. ČADL oznámila, že vyhlásí otevřený 
nominační závod (pro posádky ČP i GP), jehož vítěz bude mít právo ČR na této unikátní a prestižní 
světové akci v samé kolébce dračích lodí reprezentovat – detaily budou následovat.  
Očekáváme, že tato výzva bude silnou motivací k tréninku a nominační závod vybere toho nejlepšího! 
 
A to je v souhrnu vše podstatné, co se na IX. Celostátním kongresu řešilo a vyřešilo.  
Dále následoval slavnostní přípitek, focení, předání dárků kongresmanům a cesta domů.  
 
Díky za účast všem zúčastněným zástupcům dračích posádek a přejeme pohodové prožití vánočních 
svátků a hladký start do sezóny 2014 a to nejen té dračí! 
 

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zapisovala Efík, zpracoval Klimbýk) 


