
DRAGON CUP
Závod dračích lodí na Kamencovém jezeře
Složte si i vy svoji dračí posádku a prezentujte svoji firmu v jednom dresu, doslova na jedné lodi.

Přihlásit se mohou 20 i 21členné smíšené týmy firem, organizací, občanských sdružení, zájmových 
skupin, profesních týmů (hasiči, policie, učitelé, lékaři…), reprezentace města, obcí i libovolní zájemci.

Závodí se na 4 drahách na trati 200 m, systém rozjížďky – semifinále – finále.

Bubeník
Sedí na 
špičce lodi 
čelem 
k posádce 
a údery 
do bubnu 
udává 
tempo.

Posádka
Maximálně 20 členů nebo méně, 
kvůli vyvážení musí být vždy v sudém počtu.

Kormidelník
Směr řídí kormidelník na zádi. 
Kormidlo je dřevěné s délkou okolo čtyř metrů.

Kamencové jezero v Chomutově
Závod se koná na Kamencovém jezeře, které je jako přírodní útvar v České republice jedinečné a ve 
světovém měřítku ojedinělé. 
Vzniklo zatopením dolů, v nichž se těžil kamenec a síra. Plocha jezera je 15,95 ha, šířka je 240 m a 
délka 676 m, největší hloubka je 3,4 m. Lidskému zdraví je tato voda velmi prospěšná.
Naleznete zde vše, co pro příjemné prožití prázdninových dnů potřebujete. Travnaté i písčité 
pláže a upravená mola vám nabídnou příjemné pohodlí při slunění a koupání.
V recepci Autokempu Kamencového jezera si můžete zakoupit turistické známky, 
sběratelské pohledy a chomutovské turistické průvodce. 
Areál se nachází přibližně 15 min pěšky od centra Chomutova. Nebo lze využít 
autobusové linky č. 3. Nedaleko je vlaková zastávka „Chomutov-město“.

Duch draka
Dračí tradice vznikla ve starověké Číně před více 
než 2000 lety. Dračí lodě byly používány 
z náboženských důvodů k upokojení bohů. 
Legenda praví, že v jednom městě žil básník 
Qu-Juan, který se mezi obyvateli těšil velké 
oblibě, dokonce se stal radním svého městečka. 
Nakonec však na protest proti politickým prakti-
kám a korupci spáchal sebevraždu skokem ze 
skalního útesu do vod říčky Mi Lo. Obyvatelé 
města vypluli na lodích ve snaze ho najít. Ačkoliv 
se jim to nepovedlo, vyplouvají na řeku každo-
ročně a bubnováním si připomínají oběť tohoto 
legendárního muže. Tak vznikly první závody 
dračích lodí, jež se od té doby staly zásadní 
součástí čínské kultury, představující především 
vlastenectví a sounáležitost.

Dračí hlava
Na přídi lodě má symbolický význam. Drak dle 
legendy má hlavu býka, jelení parohy, koňskou 
hřívu, hadí tělo a šupiny, drápy orla a ocas ryby.
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