
Projekt „Dračí lodě školám“
připravila RMDL (Rada mládeže dračích lodí) pod ČSK (Českým svazem kanoistů)

Kdo je RMDL
Rada mládeže dračích lodí (RMDL) je orgán sdružující sportovní kluby věnující se mládeži ve
sportu dračích lodí.

Co jsou dračí lodě
Dračí lodě jsou kolektivním sportem, s více jak 2000 let starou tradicí. V České republice se
datuje vznik dragonboatingu na rok 1997, kdy byl založen první český oddíl, Pražský klub
dračích lodí. Dnes se jezdí na 2 typech lodí:

velká dračí loď = 20 pádlujících, kormidelník, bubeník
malá dračí loď = 10 pádlujících, kormidelník, bubeník.

Pádlování na dračí lodi je především kolektivním vodním sportem zvyšujícím kondici a sílu.
Základem tohoto sportu je vybudování dobře spolupracujícího týmu z různých jedinců a
osobností.

Pro koho je určen projekt „Dračí lodě školám“
● Žákům 2. stupně základních škol
● Žákům středních a odborných škol

Cíle projektu „Dračí lodě školám“
● Představení dračích lodí žákům ZŠ a SŠ.
● Trénování školních posádek v rámci TV s účastí jejich pedagogů.
● Účast školních posádek na závodech pořádaných v rámci již existujících závodů a pohárů.
● Vítězové postupových závodů nebo posádek vybraných RMDL se mohou účastnit

celorepublikového mistrovství na malých dračích lodích.
● Vítězové vítězů se mohou zúčastnit mezinárodních a světových závodů.
● Začlenění případných zájemců o dračí pádlování do klubových center (KC).

Co je zapotřebí v případě zájmu udělat
● Kontaktovat zástupce KC ve Vašem regionu viz seznam níže a projevit zájem

o účast v Projektu „Dračí lodě školám“.
● Vybrat skupinu žáků v počtu 11 nebo 21 bez omezení počtu dívek a chlapců,

nemusí mít zkušenosti s pádlováním.
● Domluvit si trénink Vaší školní posádky, dle možností KC (velká, malá loď),

pod dohledem zkušených trenérů.
● A v neposlední řadě motivovat mládež k nejenom vodním sportům.

Detailní informace Vám rádi poskytnou zástupci KC, popřípadě RMDL.

Pokud byste měli zájem o dračí pádlování i mimo tento projekt, neváhejte se obrátit na
zástupce KC ve Vašem okolí.
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Seznam klubových center

Brno - Dragonclub Brno
mobil: +420 737 347 664, e-mail: svaltrova@centrum.cz, web: http://dragonclub.cz

České Budějovice - CB Dragons
Jiří Šuléř, mobil: +420 605 576 532, e-mail: jiri.suler@gmail.com, web: www.cbdragons.cz 
Jan Kříž, mobil: +420 607 544 373, e-mail: jankriz@web.de
Michal Saiko, mobil: 722 951271, e-mail: michal.saiko@seznam.cz 

Chomutov - SC80 Kanoistika Chomutov
Michal Pták, mobil: +420 607 952 908, e-mail: ptak.michal@seznam.cz, web: Nabídka pro
veřejnost – trénink na dračí lodi s vybavením – SC80 Kanoistika

Kadaň – Pohodáři, Krušnodraci
Krušnodraci: Miroslav Dlask, mobil: +420 702 062 627, e-mail: miradlask@seznam.cz, web:
(1) Krušnodraci TJVS Kadaň | Facebook 
Pohodáři: Stanislav Hamák, mobil: +420 606 383 445, e-mail: s.hamak@seznam.cz
Lada Čachotská, mobil: +420 773 650 190, e-mail: elinka001@post.cz 

Kvasice - Kotvy Kvasice
Tomáš Kahaja , mobil: +420 777 576 729, e-mail: kahaja1@seznam.cz,web:
www.kotvykvasice.cz  
Ondřej Kahaja , mobil: +420 773 461 745, e-mail: ondrakahaja123@seznam.cz 

Most a Štětí - Mondi Štětí, Bulldog gym
Luboš Dunr, Mobil: +420 777 656 800, e-mail: ldundr@seznam.cz, web:
https://www.facebook.com/Bulldog-Gym-Dra%C4%8D%C3%AD-lod%C4%9B-1068853374694
21 

Ostrožská Nová Ves - ONV-BOX
mobil: +420 731 429 798, web: https://www.facebook.com/DraciLodeONVBOX/ 

Ostrava - Dragon Boat Ostrava
Sonia Tischler, mobil: +420 720 265 106, e-mail: info@dbostrava.cz , web: www.dbostrava.cz 

Plzeň - Pilsner Dragons
Zbyněk Maštera, mobil: +420 723 333 205, e-mail: zbynek@pilsnerdragons.cz, 
Dagmar Švihlová, mobil: +420 723 187 068, e-mail: dashulka@post.cz, web:
http://www.pilsnerdragons.cz/ 
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Prostějov - Vrahovická sací jednotka
Andrea Snášelová, mobil: +420 737 648 750, e-mail: snaselova.a@seznam.cz, web:
https://vsj.webnode.cz/ 

Přerov - Dragon Force Přerov a Moravian Dragons
Jiří Přikryl, mobil: +420 724 889 683, e-mail: info@dfprerov.cz, web:
https://www.dfprerov.cz/, https://cs-cz.facebook.com/moravian.dragons  

Jindřichův Hradec – Vajgarská saň
Martina Kubíčková, mobil: +420 777 624 866, e-mail: kubrtice@gmail.com  

web: https://vajgarskasan.cz/ 

Detailní informace Vám rádi poskytnou zástupci KC popřípadě RMDL
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