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X. CELOSTÁTNÍ KONGRES DRAČÍCH LODÍ 

Kojetín, restaurace Morava, sobota, 31.1.2015 
 

 

 

Zápis z jednání: 
 
1. Valná hromada plných členů hlasováním jednomyslně potvrdila Petra Klímu v pozici statutárního 
zástupce a prezidenta České asociace dračích lodí.  
 
2. Byly projednány principy členství a rozhodování s důrazem na otevřenou možnost ovlivňovat veškeré 
dění pro registrované členy, kteří mají statut plného členství v nejvyšší sportovní soutěži ČR - Českém 
poháru dračích lodí a bylo zdůrazněno, že tento princip je platný již od svého přijetí v roce 2006.  
ČADL registruje své členy - závodníky na základě registrace v soutěžích ČPDL (povinná) a DBGP 
(dobrovolná). Registrovaní jsou rozlišováni dle klubové příslušnosti a výše členského příspěvku, ze 
kterého se financuje sportovní činnost a na základě kterého mají plní členové právo rozhodovat o 
činnosti, financích, pravidlech, volit orgány ČADL apod. 
 
3. Byla projednána aktuální kauza tzv. „otevřeného dopisu“ Petra Štěrby a jeho neochota zveřejnit 
odpověď ČADL, i přes to, že ji obdržel obratem. Prezident ČADL Petr Klíma byl valnou hromadou vyzván, 
aby tuto odpověď zveřejnil – viz. samostatný dokument. S tím je spojen plánovaný vznik sekce na 
webových stránkách, kde bude přehledně dostupná veškerá dokumentace spojená s administrativou 
ČADL, aby se zamezilo dalším záměrným spekulacím ze strany soukromých spolků a dalších komerčních 
skupin, které kopírují činnost ČADL a profitují z ní. 
 
4. Přítomní byli seznámeni s aktuální situací ve věci zapojení dračích lodí do struktur státní podpory 
sportu v ČR.  Tento proces je spojený i s probíhajícími změnami ve zmíněném  systému, které aktuálně 
sledujeme (situace MŠMT/ ČUS / ČOV). Obecně je to vše běh na dlouhou trať, ale letos konečně 
přicházejí konkrétní výsledky!  
V roce 2014 se ČADL podařilo zařadit dračí lodě mezi 18 nových sportovních svazů, se kterými byl zahájen 
proces přijetí do ČOV mezi neolympijské sporty a díky tomu získat finanční podporu na rozvoj mládeže ve 
výši 329.000,- Kč z prostředků loterijních společností.  
Uvedené prostředky budou dle rozhodnutí valné hromady plných členů použity na organizaci a 
materiální zabezpečení nové celostátní soutěže pro juniorské závodníky na dračích lodí s cílem zajištění 
kontinuity členské základny. Detailní koncepce bude zpracována. 
 
5. Byla projednána mezinárodní situace dragonboatingu. Mezinárodní a evropská federace dračích lodí, 
ve kterých je ČADL plným členem (Full Member IDBF / EDBF) jsou uznány jako zastřešující organizace 
dračích lodí u Mezinárodní sportovní federace - SportAccord, což ale neznamená, že Mezinárodní 
kanoistická federace ICF, nemůže pořádat své šampionáty.  
Pozice ČADL je v této věci neutrální a přiklání se na stranu závodníků, tedy možnosti vybrat si akce dle 
úrovně, termínu, lokality a nákladů spojených s účastí. Z tohoto pohledu respektujeme Český svaz 
kanoistů ČSK, který byl jako člen ICF pověřen pořádáním světového šampionátu klubových posádek.  
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Akce se uskuteční v září 2015 v Račicích a ČADL podepsala s ČSK memorandum o spolupráci, ze které 
plyne, že nominace na tento šampionát bude vycházet z účasti na soutěžích ČADL – Český pohár dračích 
lodí a Dragon Boat Grand Prix.  ČADL je v pozici spolu-pořadatelské organizace a Petr Klíma byl 
kooptován do organizačního výboru.  
Detaily nominace budou po zpracování zveřejněny. 
 
6. Valná hromada schválila finanční výsledky ročníku 2014. Bilance je vyrovnaná, příjmy pokryly výdaje.  
Nejvyšším dílem do rozpočtu (84%) přispívají pořadatelé závodů ČP a plní členové. Nejštědřejším 
přispěvatelem je samotná ČADL za pořádání 4 závodů ze 6ti.  
Mimořádným příjmem do rozpočtu je zmíněný příspěvek od ČOV ve výši 329.000,- Kč, který je účelově 
vázán na mládežnickou kategorii a v plné výši převeden do roku 2015, kdy by mělo financování ze strany 
ČOV dále pokračovat.   
Zároveň byla potvrzena stávající úroveň členských poplatků i pro příští období, které by měly pokrýt 
běžnou činnost a náklady na další ročník nejvyšší sportovní soutěže v ČR. 
 
7. Valná hromada projednala kauzu prokázané krádeže materiálu a vybavení pořadatele IDBF MS 
v Ravenně 2014 posádkou Dragon Force Přerov. Uvedenou kauzu považuje za velmi závažnou a doposud 
nevyjasněnou a hlasováním jednomyslně přijala i disciplinární kroky, o kterých bude informovat i 
odpovědné orgány IDBF / EDBF / ICF.   
Viz. samostatný dokument.  
 
8. V dalším bodě jednání byla schválena koncepce nového ročníku soutěže ČPDL a její propojení se 
soutěží DBGP. Detailní seznámení s principy bude následovat v samostatném dokumentu.  
Obecně, dochází k plánovanému spojení počtu žen v kategorii MIX pro závody ČP, kde budou posádky GP 
hodnoceny v jednom pořadí s posádkami ČP, ale s výhodnější bodovou bonifikací do žebříčku DBGP.  
Posádky obou soutěží pak budou bojovat o pořadí a vítěznou trofej v nové soutěži Národní pohár dračích 
lodí, přičemž posádkám ČP se budou sčítat týmové body open, ženy, mix a nově vznikající juniorské 
soutěže na malých a velkých lodích a pro posádky GP také závody GP Klasik a zároveň kategorie malých 
lodí určené GP posádkám open / ženy, ze kterých bude vycházet nominace na klubové ME / MS.  
Současně zůstávají soutěže na velkých lodích pro kategorie open a ženy v ČP a závody v rámci České a 
Moravské národní ligy dračích lodí, které započítávají všechny bodové zisky. Žebříček DBGP hodnotí 10 
nejlepších bodových zisků a je určující pro nominaci na klubové šampionáty v kategoriích MIX malých 
lodí, tj. nová výzva pro GP posádky! 
Z tohoto důvodu valná hromada upravila povinnost registrace závodníků pro účast v závodech ČP, včetně 
poplatků – tedy i pro posádky GP, které startují na společných závodech s lepším bodovým hodnocením, 
a budou tak bojovat o nominaci na ME a MS.  
Novinka! Na společných závodech ČP v kategorii MIX přechází povinnost zajistit si kormidelníka s licencí 
ČADL přímo na GP posádky. Pořadatel zajišťuje kormidelníky pouze na závodech typu GP Klasik a FUN. 
 
9. Valná hromada zhodnotila sezónu 2014 jak z pozice organizátorů, tak z pohledu závodníků.  
Obecné hodnocení bylo pozitivní, ale s vědomím kritických momentů: technické parametry dráhy, bojky, 
startovací bloky, osoba startéra a další.  
Na základě kuloárního jednání se zdá, že se v příštím roce podaří zajistit pozici stálého startéra ČADL na 
všechny závody ČP v osobě Petra Válka z Dragonteamu Kojetín.   
Připravuje se aktuální verze pravidel 2015, byla schválena aktuální verze termínové listiny závodů dračích 
lodí 2015 – viz. samostatný dokument. 
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10. Na společné části Kongresu pro všechny zástupce posádek byly projednány všechny body úvodní části 
a přítomní byli prostřednictvím projevů delegátů seznámeni s aktuální situací v klubech a posádkách.  
Byl zaznamenán požadavek na důraznější specifikaci pravidla ohledně přestupů, resp. zamezení 
záměrného rozdělování stávajících posádek a vzniku nových, které však nemají dlouhodobější trvání a 
kontinuitu, protože se většinou jedná o řešení osobních problémů a nenaplněných ambicí konfliktních 
jednotlivců bez potřebné koncepce a výhledu pro delší období s důrazem na rozvoj našeho sportu. 
Uvedená problematika bude aktualizována v pravidlech soutěže. 
 
11. Valná hromada potvrdila pozice reprezentačních manažérů jednotlivých kategorií: 
 
Kategorie Premier Women - Martina Čížková 
Kategorie Premier Open - Jakub Jurenka 
Kategorie Senior 40+ Women  - Zuzana Artimová 
Kategorie Senior 40+ Open - Petr Procházka 
Kategorie Senior 50+ Women  - Olga Křivská 
Kategorie Senior 50+ Open  - Ladislav Oulehla 
Kategorie Junioři - Petr Klíma 
 
Vzhledem ke spolupráci s ČSK je mezinárodní termínová listina v letošní sezóně následující: 
 
2. – 5. 7. 2015  Auronzo di Cadore, ITA – národní i klubové ME kanoistické federace ECU / ICF. 
   Info: viz. Bulletin, web, fejs 
   Nominace posádek dle umístění v závodech ČP a GP 2014 / 2015. 

Nominace do národních posádek dle kritérii manažérů z registrovaných v ČP. 
 
31.7. – 2.8. 2015 Divonne les Bains, FRA – klubové ME dračí federace EDBF. 
   Info: zatím žádné 
   Nominace posádek dle umístění v závodech ČP a GP 2014 / 2015. 
 
19. – 23. 8. 2015 Welland, Niagara, CAN – národní MS dračí federace IDBF. 
   Info: viz. Bulletin, web, fejs 

Nominace do národních posádek dle kritérii manažérů z registrovaných v ČP. 
 
10. – 13.9. 2015 Račice, CZE – klubové MS kanoistické federace ICF. 
   Info: viz. Bulletin, web a přes ČADL, která spolupracuje na organizaci. 
   Nominace posádek dle umístění v závodech ČP a GP 2014 / 2015. 
 
X. Celostátního kongresu dračích lodí se účastnilo 36 delegátů zastupujících 28 posádek. 
Podrobnější dokumenty k jednotlivým tématům jsou ve fázi zpracování a budou průběžně 
publikovány. 
 
Děkujeme za účast a těšíme se na společné setkání s pádlem v ruce! 
 
V Kojetíně, 31.1.2015 
 
Zapsala:  Eva Krulíková 
Zpracoval:  Petr Klíma 


