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Po tři dny - od 24. do 26. září - se 
ve Znojmě pod Sedlešovickým 
mostem proháněli na Dyji dra-
čí lodě při VIII. ročníku festivalu 
dračích lodí.  Závody na dračích 
lodích jenž se staly tradicí.
Pořádající klub znojemské kanois-
tiky zajišťuje pro všechny účastníky 
sportovní vybavení včetně profesio-
nálních kormidelníků.
„V letošním roce jsme do Znojma 
přivezli šest velkých dvacetimíst-
ných dračích lodí, dále tři deseti-
místné dračí lodě, 160 plastových 
dračích pádel a 60 vodních vest 
pro dětské posádky“ upřesnil 
Petr Štěrba za pořadatele. Celko-
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Petr Štěrba přivítal na festivalu celkem 63 posádek.

vě se na Dyji představilo 63 posá-
dek. 
První dva dny závodů s názvem 
Merlin´s Kinderwelt dračí lodě Znoj-
mo 2015 patřily dětem. 
Čtvrtek 24. 9. těm nejmenším. Na 
start se postavili žáci mateřských 
škol a I. stupně základních škol.
„V letošním roce to byla novinka, 
že tyto malé děti měly svůj den a 
program. Myslím, že hodně učite-
lů mělo před akcí strach, zda to 
tak malé děti zvládnou, ale děti s 
tím vůbec problém neměly. Byl to 
úžasný zážitek jak pro nás organizá-
tory a rodiče co se přišli podívat, tak 
pro děti samotné. Nejedná se o kla-

sické závody, ale každá dětská po-
sádka musí sama zvládnout okruh 
na vodě, kde na děti čekaly různé 
úkoly, při kterých musely spolupra-
covat. Poděkování patří společnosti 
Kinderwelt, jenž se stala generálním 
partnerem festivalu a dětské závody 
výrazně podpořila“.    
Závodu se zúčastnily děti z MŠ 
Dělnická (Jablíčka a Berušky), ZŠ 
Kravsko, ZŠ Pražská a ZŠ Tasovi-
ce.

V pátek 25. 9. na tradiční a ofici-
ální trati 200 m soutěžili žáci II. 
stupně základních škol a středo-
školáci.  
„Do závodu II. stupně základních 
škol, jenž již má šestiletou tradici se 
letos přihlásilo 20 školních posádek. 
Opět je to o čtyři posádky více než 
loni. V tomto počtu je to již celkem 
velký závod. Závodí se mimo jiné 

také o velký putovní pohár, kde jsou 
zaznamenáni všichni předchozí ví-
tězové. Premiéru měl Středoškolský 
pohár. Děti závodily s nadšením a 
předvedly velmi dobré sportovní 
výkony“.   
V Základních školách letos zvítězil 
tým Jihlavanka ze ZŠ BOŽICE!
Druhé místo tým Tornádo ze ZŠ 
NÁM. REPUBLIKY a 3. místo tým 
VIP draci ze ZŠ TASOVICE.

Středoškolský pohár 2015 vybo-
jovala posádka Draci z Přimky ze 
SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, vel-
mi těsně před posádkou ze GPOA 
Znojmo.

V sobotu 26. 9. v hlavní festivalový 
den soutěží dospělé posádky.
„Je to vlastně velký karneval, 
úžasná atmosféra na malém 
kousku země u Dyje, ale přes-
to kdo chce uspět na vodě musí 
předvést velmi kvalitní sportovní 
výkon. Konkurence je značná. Už 
je to taková kultovní záležitost, že 
soutěžíme v národních dresech růz-
ných světových států a účastníci to 
ztvárnění vždy sami posunou o kus 
dopředu. Každý ročník je vlastně 
originál, který má pravidla, ale 
žije svým životem. A to je na tom 
možná to krásné. Nejsme profesi-
onální organizátoři velkých akcí a 

tohle už velká akce rozhodně je.  
Smyslem je prožít skvělý den v partě 
kamarádů a užít si nevšední zážitek. 
Je dobře, že čím dál tím víc lidí ve 
Znojmě objevuje dračí lodě jako 
netradiční sport pro každého a 
zjišťují, že Festival je určen pro 
všechny. Když vyjede od mola na 
řeku současně devět dračích lodí 
což představuje cca 130 závodníků 
tak to už je vlastně malá vodácká 
spartakiáda“.    
V sobotu se na Dyji představilo 35 
posádek z celé České republiky, 
Slovenska a Rakouska. Z toho bylo 
sedm ženských týmů (čtyři na vel-
kých lodích a tři na desetimístných 
lodí).               dokončení na str. 13
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Nejúspěšnější ženskou posád-
kou na vodě a mistryněmi se ve 
Znojmě stali DRAVÉ SANĚ repre-
zentující ČÍNU, které do Znojma 
dorazili z Jižních Čech. Skvělé 
dresy přivezli Horalki z okolí Žďáru 
nad Sázavou reprezentující Vatikán. 
Dračice Znojmo vybojovali 3 x 3. 
místo a kapitán Ota Rohovský hod-
notil vystoupení Znojmaček vzhle-
dem k tomu, že letos šly do závodu 
bez společné přípravy pozitivně.
Kategorii Sport na všech tratích 
vládli Draci z IS environment.
V úvodním jednorázovém závodu Co by to bylo za festival bez pořádného draka.                   foto: -stlba- Na řece Dyji se objevili i Piráti z Karibiku.                            foto: -stlba-

                                     foto: -stlba-

na 300 m, který vyhráli Argonauti 
(Brněnská posádka reprezentující 
Řecko) se výborně uvedli v celko-
vém pořadí znojemské posádky 
LAUFEN CZ – 2.místo a RABBITS 
ZNOJMO – 3.místo. RABBITS 
ZNOJMO pak vyhráli i finále týmů 

na trati 200m, jenž pádlovali čistě 
jen s plastovými pádly.
Historický výsledek v Dračím Bi-
atlonu (jenž spoluorganizoval klub 
Paintballu Znojmo) na 400m vybo-
jovala posádka Správy a údržba 
silnic JHM kraje – SÚS Znojmo a 

to 2. místo v celkovém pořadí všech 
týmů.
V kategorii Obcí a Měst ve finá-
le na 200m obhájili velmi těsně 
CHVALOVICE – Jamajka, o 0,2 
vteřiny před posádkou DoPočtu 
reprezentující Znojmo a třetími 
Trstěnicemi, Džbánice. 
Putovní pohár pro nejlepší a nej-

rychlejší firemní tým si za rok 2015 
skvělou jízdou na trati 200m vybo-
jovala posádka LAUFEN CZ repre-
zentující Švýcarsko.  
Večerní Gladiátorské sprinty ovládli 
ve firmách obhájci loňského prven-
ství, tým NEVOGA.
Neoficiálními amatérskými mistry 
světa se ve Znojmě stali Argonau-

ti-Řecko, kat. FUN, Draci z IS envi-
ronment-Slovinsko, kat. SPORT a 
Dravé saně-Čína, kat. ženy.  
Přehled všech výsledků Festivalu 
dračích lodí:  

www.dracifestznojmo.eu

„ Musím dodat, že mimořádné po-
děkování patří vítězným posádkám 
v kategorii dresů MANÍKŮM, kteří 
přijeli jako reprezentace BARBADO-
SU a posádce ZELENÝCH BARO-
NŮ – EGYPT, kteří dodali festivalu 
tu správnou šťávu. Poděkovat se 
také patří všem, kdo pomohli s 
organizací, zejména lidem z dra-
čí posádky DoPočtu! Myslím, že i 
občerstvení pro diváky a účastníky, 
které zajišťoval Karel Podzimek 
bylo na velmi dobré úrovni. Velkým 
dílem nám pomáhá samotné Město 
Znojmo i všichni lidé z městského 
úřadu, na které jsme se o pomoc 
obrátili. Po tři dny to byly dojemné 

výkony školkových dětí, byla to zá-
bava, byly to velké sportovní výkony, 
byla to spolupráce, byla to radost, 
byly to zážitky. 
To je Festival dračích lodí ve Zno-
jmě.“                              Petr Štěrba
                                 foto: archiv PŠ     


