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XI. CELOSTÁTNÍ KONGRES DRAČÍCH LODÍ 
 

Praha, Žluté lázně, sobota, 19.3.2016 
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ: 
 
1. XI. Celostátní kongres dračích lodí potvrdil stávající vedení a statutární zastoupení České asociace dračích lodí a 

principy členství, které je otevřené všem zájemcům o dračí lodě v ČR. Byl zdůrazněn demokratický princip členství 

a možnosti podílet se na vedení a rozhodování v ČADL dle stanov, které jsou veřejně přístupné v samostatné sekci 

na webových stránkách www.dragonboat.cz a snaha o co nejširší a nejpočetnější členskou základnu vzhledem 

k zařazení do struktur státní podpory sportu v ČR. 

Kongres byl seznámen s aktuálními certifikáty potvrzující jedinečnost členství ČADL v mezinárodních federacích 

dračích lodí IDBF resp. EDBF (dokumenty v příloze), které byly vydány pro potřeby jednání s ČOV o přijetí a které 

potvrzují právo jednat jménem tohoto sportovního odvětví mezinárodně i směrem k národním institucím a 

sportovním autoritám. 

pozn. V Evropské federaci dračích lodí EDBF má ČR prostřednictvím ČADL pro další období své diplomatické 

zastoupení, když byl na posledním Kongresu v Berlíně do pozice vice presidenta EDBF zvolen Petr Klíma, viz. 

http://www.edbf.org/people_board.php 

V této souvislosti Kongres vyzývá jak jednotlivce, tak všechny posádky, kluby a spolky se zájmem, nápady a chutí 

podílet se na dragonboat hnutí v ČR, koordinovat svou činnost s ČADL a pracovat společně na rozvoji dračích lodí a 

zapojit se do rozhodování a vedení dle stanov asociace. 

2. Kongres dále projednal aktuální situací ve věci zapojení dračích lodí do struktur státní podpory (situace MŠMT/ 

ČUS / ČOV.   

ČADL pokračuje v jednání s ČOV o přijetí, kdy se jí, jako zastřešující organizaci dračích lodí v ČR, v roce 2014 

podařilo zařadit se mezi 18 sportovních svazů, se kterými byl tento proces zahájen.  

Dalším významným krokem je akceptace podání žádosti ČADL o státní podporu na odboru sportu MŠMT, což je 

důležitý krok ve smyslu uznání našeho odvětví a oficiální zařazení do celého systému podpory. 

Zároveň se podařilo navýšit finanční podporu na rozvoj mládeže z prostředků loterijních společností na současných 

1.752.608,- Kč. Petr Klíma byl, jako manažér uvedené věkové kategorie, pověřen zpracováním a realizací projektu 

distribuce těchto finančních prostředků. Detailní informace budou následovat směrem ke členské základně, ale 

základní koncepce byla již představena: finanční podpora organizátorů závodů dračích lodí pro mládež, materiální 

a finanční podpora nově vznikajících juniorských tréninkových center dračích lodí a podpora reprezentace 

v juniorských kategoriích s cílem zajištění kontinuity členské základny dračích lodí. 

3. S uvedeným bodem souvisí i finanční zpráva za uplynulé období, kdy se podařilo udržet kladnou provozní bilanci 

na úrovni příjmů 379.099,- Kč (zejména registrační poplatky, platby členských posádek, podíly z pořádání a 

startovného) a výdajů 358.055,- Kč (zejména výsledkový servis, časomíra, ceny celonárodních soutěží a provozní 

výdaje). Mimořádný příjem na mládežnickou (juniorskou) kategorii byl zmíněn, ve věkových kategoriích Premier a 

Senior žádné mimořádné příjmy nebyly.  

Byla potvrzena stávající úroveň členských registračních a pořadatelských poplatků i pro příští období, které by měly 

pokrýt běžnou provozní činnost a náklady sezóny 2016. Byla zdůrazněna důležitost evidence členské základny a její 
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elektronická forma, která bude pro letošní rok rozšířena o dobrovolný bonusový program, který bude dalším 

finančním zdrojem na činnost. 

4. Byla projednána mezinárodní situace dragonboatingu a hlavní mezinárodní akce nadcházející sezóny 2016.  

Hlavní reprezentační akcí v roce 2016 je národní evropský šampionát v Římě, který navazuje na námi pořádané ME 

2014 v Račicích. Nominační záležitosti, publikované na webu, jsou plně v kompetenci manažérů jednotlivých 

kategorií, kterými jsou: 

Premier Women: Kateřina Hufeislová - Martina Čížková - Pavel Mráz Čigina 

Premier Open: Martin Drahokoupil - Petr Pirda Bubanec - Jakub Jurenka 

Senior 40+ Women: Zuzana Artimová 

Senior 40+ Open: Jaroslav Sova - Petr Čáp Procházka 

Senior 50+ Women: Olga Křivská 

Senior 50+ Open: Radomír Gnida - Věra Mrázová 

Senior 60+ Open: Ladislav Oulehla - Pavel Válek 

Junioři + Czech Team Manager: Petr Klíma 

Klubovou vrcholnou akcí je světový šampionát v australském Adelaide, kterého se však za ČR účastní pouze 1 

mixová sestava na malé lodi. 

Zároveň se nemění pozice ČADL směrem k dalším mezinárodním akcím dalších sportovních federací se snahou 

organizovat závody dračích lodí. 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 a podmínek organizátora.  

5. Byla potvrzena a schválená nová koncepce nadcházejícího 13. ročníku soutěže ČPDL a její pokračující propojení 

s 9. ročníkem soutěže DBGP. Hlavní změnou je rozšíření počtu závodů a zařazení malých lodích na tradičních akcích 

seriálu ČP a také DBGP, které by mělo být motivačním prvkem pro účast těchto týmu v závodech ČP i na velkých 

lodích. S tím jsou spojeny změny v hodnocení i struktuře závodů, které by měly přispět k zatraktivnění a vyššímu 

obsazení těchto tradičních kategorií, které jsou rozhodující pro reprezentační posádky.  

Tratě zůstávají tak, jak je mezinárodní standard, tj. sprint 200m a dlouhá trať 2km (počet obrátek dle pravidel 

IDBF) + 500m, která se ale pojede jen tam, kde jsou odpovídající technické podmínky - tam, kde by to bylo na úkor 

regulérnosti, 500m v programu nebude, ale nabídne se závod na malých lodích. 

Detailní seznámení s principy bude následovat v samostatném dokumentu a směrnicích jednotlivých soutěží.  

5. Kongres zhodnotil sezónu 2015 jak z pozice organizátorů, tak z pohledu závodníků, schválil termínovou listinu a 

přijal aktualizaci pravidel, zejména: 

• Nový systém bodování – velké a malé lodě, koeficient za počet startujících. 

• Důslednější definice kategorií a registrací Elite - Sport – Fun. 

• Sjednocení MIX poměru muži : ženy na závodech ČP na 12 : 8, resp. 6 : 4. 

• Otevření bodovaných závodů ČP/GP pro všechny závodníky. 

• Protest nutné podat pásemně a případně dokumentačně podpořit fotografií. 

• Vznik stabilní Komory rozhodčích - jury ve složení: Petr Válek – Pavel Sýkora – Onřej Hůta – Věra Mrázová 

– Pavel Čermák. 
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Uvedená problematika bude aktualizována a publikována v aktuálních pravidlech a směrnicích soutěží pro sezónu 

2016.  

K jednotlivým bodům probíhala odborná diskuze jak v průběhu jednání, tak v kuloárech. XI. Celostátního kongresu 

dračích lodí se účastnilo 56 delegátů zastupujících 32 posádek/klubů. 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 Praze, 19.3.2016  

 

Zapsala: Eva Krulíková  

Zpracoval: Petr Klíma 
 


