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* * *  SPORTOVNÍ KAPITOLY * * *   OHÉDNUTÍ PAMĚTNÍKŮ  * * * 75 LET ZBROJOVÁCKÉHO RAGBY  * *  * 

 

 

 

 

 

 

 

 V sedmi číslech loňského ročníku Zbrojováka jsme se mohli seznámit s bohatou pětatřicetiletou 

historii zbrojováckého sportu. Ragby tam chybělo. S pomoci pamětníků, jejich archivů, fotografií, 

a vzpomínek můžeme dnes tyto sportovní kapitoly rozšířit o další tři strany. 

 

   Rugby Club Dragon Brno vznikl v roce 1946 se jménem 
Sokol Brno I. Klub pak prošel změnami v názvu - nejdříve 
vystupoval jako ZJŠ Brno, Zbrojovka Brno a od roku 1991 
jako RC Dragon Brno. Aktuálně má přes 300 aktivních členů. 

Muži hrají českou nejvyšší soutěž (extraligu) a patří mezi přední 
české kluby. Soutěž probíhá v období jaro - podzim a je zakončená 
Play Off o titul mistra ČR. Tým žen (vznikl 2008), hraje soutěže 
sedmičkového a patnáctkového rugby. Družstva mládeže jsou 
rozdělena do věkových kategorií do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 let.  
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    Díky archivu, který kdysi sepsali legendy brněnského 

ragby Viktor a Jiří Šťastní si můžeme připomenout začátky 

ragby v Brně i tehdejšího klubu Zbrojovka Brno..                               

Na rozvoji tohoto sportu v Brně se nejvíce podílel 

brněnský redaktor Ondřej Sekora, který se s ragby 

setkal na studiích ve Francii. Ragby se začíná hrát 

v roce 1925 na Moravské Slavii. Na začátku roku 

1926 vychází v deníku Sport pravidla ragby a pro 

ně Ondřej Sekora zveřejňuje české názvosloví. 

Vůbec první utkání v Brně se hrálo 9. května 1926 

v Pisárkách kde se utkala Moravská Slavia a AFK 

Žižka Brno. Až do roku 1928 se ragby velmi těžko 

drží při životě a dokonce v důsledku hospodářské 

krize některé kluby časem zanikají. 

     Po osvobození v létě roku 1945 začíná obnova 

brněnského ragby, organizace se ujímá Slávek 

Binar, získává pro nové mužstvo opuštěné hřiště 

v Pisárkách. Nadšení tehdy bylo veliké, a díky 

tomu se podařilo soustředit 50 až 60 trénujících 

hráčů. Hrávali do tmy, umývali se v řece Svratce                         

a v kavárnách studovali pravidla. První utkání 

sehráli naši borci dne 28.10.1945 v Pisárkách 

proti Praze. Na utkání přišlo 5000 diváků!!! Toto 

utkání přispělo k novému zájmu a na jaře 1946 tak 

v Brně působí už tři kluby: Moravská Slavia, 

Vysokoškolský klub a Sokol Brno 1 (Zbrojovka). 

   Klub se zrodil 14. 2. 1946 pod hlavičkou Sokola 

Brno 1. Na ustavující schůzi se tehdy sešlo 17 

nadšenců, kteří zvolili do čela prvního předsedu J. 

Andrle. První samostatné oddílové utkání a jediné 

v roce 1946 sehráli borci oddílu 13. dubna. 1946 

proti Moravské Slavii a prohráli 3:6. Do roku 1948 

se ragby slibně vyvíjelo, pak však přišla krize. 

Ragby přišlo o hřiště v Pisárkách, které převzala 

Rudá Hvězda Brno. Tím skončil i zájem hráčů 

z nichž řada přestala hrát. Na přelomu let 1949 - 

1950 se objevuje snaha hráčů hrát opět ragby. 

Hrajeme na hřišti v Řečkovicích. a Sokol Brno 1 

pod vedením Jiřího Náprstka. získává poprve titul 

mistra ČR 

   V roce 1951 se vrací do klubu hráči sloužící 

v ATK Praha, klub mění název na Sokol Zbrojovka 

Brno. Do r. 1960 provází ragby různé problémy - 

reorganizace tělovýchovy i heslo „kde pracuješ, 

tam sportuj“- tím dochází zákonitě k tříštění klubů 

a k poklesu hráčské základny. 

 

VÝZNAMNÉ MEZNÍKY KLUBU:                  
1950 - Mistr ČSSR 
1965 - Mistr ČSSR 
2000 - Mistr ČR a                                                         
vítěz Českého poháru 
2013 - Třetí místo v KB                                                               
Extralize                                                                                
HISTORICKÉ NÁZVY KLUBU: 
Sokol Brno I (1946-50) 
Sokol Zbrojovka Brno (1951-52)                                              
Spartak Zbrojovka Brno (1953) 
Spartak ZJŠ Brno (1954-68) TJ Zbrojovka Brno (1969-90) 
RC Dragon Brno (1991-dosud) https://www.dragonbrno.cz 
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Ragbyový klub Dragon Brno na svém webu s lítostí oznámil smutnou zprávu o úmrtí svého člena, hráče, trenéra a funkcionáře:  „Dnes ráno 

12.1. zemřel Břeťa Vlk senior. V dubnu 2021 by oslavil 75 roků. Od roku 1965–1987 sehrál za mužstvo Zbrojovky na postu pilíře 188 utkání.         

K ragby přivedl i své dva synky Břetislava a  Vlastimila. Ve Zbrojovce byl jejich otec trenérem od žáků až po muže.       ČEST JEHO PAMÁTCE! 

 

Břetislav Vlk senior (s míčem) v utkání Brno - Sparta ze 70 - tých let 
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Od roku 1960  ragbisté Zbrojovky působí za Lužánkami na 

horním hřišti. V roce 1961 jedou na první zahraniční zájezd 
do Rumunska, kde sehráli tři utkání. Mužstvo nabírá novou 
vnitřní sílu a konkuruje pražským klubům. V roce 1965 pod 
vedením Viktora Šťastného získává tým  titul Mistra ČSSR. 
Z původní sestavy lze na našich nynějších utkáních ještě 
vidět borce jako jsou: Havel, Bednář, Hanečka, Baráček , 
Pikhart a další  Bohužel řada hráčů už mezi námi není.                                                                                                                                                       

Léta 1970-1980 se nesou ve znamení budování a akčních 

funkcionářů. V roce 1970 otevíráme v areálu Zbrojovky 
klubovnu, v 1972 na Leninově ulici u restaurace Stadion je 
zbudován minigolf. Od roku 1970 začíná aktivnější práce s 
mládeží. Řada mladých hráčů odchází na vojnu do Dukly v 
Přelouči. Předsedou klubu je od roku 1973 Petr Giacintov. 
Společně s Viktorem Šťastným mají zásluhu na velkých 
mezinárodních kontaktech našeho klubu. Navštívili jsme 4x 
Francii - Paříž a hlavně kontakty s Avignonem nám získaly 
mnoho přátel, třikrát Itálii  L´Aquila, Livorno, Miláno; jednou 
NDR - Lipsko, Polsko - Poznaň, Rumunsko - Sibiu; SSSR - 
Moskva, Švýcarsko - Ženeva a v roce 1979 historický 
zájezd na Britské ostrovy což byla pro náš klub obrovská 
škola včetně shlédnutí utkání národního mužstva Walesu. 
V tomto desetiletí jsme sehráli 54 mezinárodních utkání.                                                       

1981 – 1990. Velmi dobrá desetiletka, projevuje se dobrá 

práce s mládeží z minulého období. Z vojny se vrátili dobře 
připravení hráči a muži končí v mistrovství ČSSR 2x druzí, 
5x třetí, 3x čtvrtí, jen ten titul stále uniká. Postupně dochází  
k výměně generací. V roce 1987 končí trenérskou činnost 
Viktor Šťastný, nahrazuje ho Milan Buryánek s asistentem 
Jiřím Šťastným. I v této úspěšné desetiletce pokračuje klub 
v kontaktech se zahraničím a zajíždí do řady evropských 
států: 4x Francie – Paříž, Colmar a oblíbený Avignon, dále 
Rakousko, NDR, NSR, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Itálii. 
V roce 1986 jsou to opět Britské ostrovy kde jsme sehráli 6 
utkání ve Walesu, Irsku a Anglii a sledovali opět mezistátní 
utkání v Irsku a Anglii.                                                                   
Předsedou se od  roku 1988 stává ing.arch.Jaromír Hanzl, 
který nahrazuje nemocného Petra Giacintova.                                                               
V roce 1988 zakládají Viktor a Jiří Šťastní mezinárodní 
turnaj „O brněnského draka“. První tři ročníky jsou jen pro 
muže. V této desetiletce mužstvo odehrálo úctyhodných 81 
mezinárodních utkání s příznivým dopadem na výkonech 
mužů.                                                Zpracoval Josef Hudlík 

 

.      
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1991 - 2000:  Po revoluci dochází k rozpadu TJ Zbrojovka a všechny oddíly se osamostatňují. Mění se též název na Dragon Brno 

a  začíná nová éra fungování klubu. Musíme se o vše starat sami. Z majetku Zbrojovky dostáváme horní hřiště, část šaten a půl 

posilovny. Díky šikovnosti členů, kteří pracovali v původní TJ se nám daří získat stroje a část budovy zvané Hájovna, která nám 

později  přináší část financí na další nelehkou činnost. V areálu bývalého fotbalového stadionu Zbrojovky dochází v té době 

k velkolepé výstavbě  a my se stáváme nechtěnými členy. Po různých jednání nám Lubomír Hrstka nabízí areál v Maloměřicích. 

Toto pochopitelně vyvolá velkou diskuzi i názorovou nejednotnost - odejít z Lužánek nebo zůstat a bojovat. Po likvidaci plotu 

kolem stadionu Zbrojovky se naše horní hřiště stává  hřištěm pro všechny, přijde tam kopat kdo chce, lidé tam venčí psi, ztrácí 

se a poškozuje se náš majetek. Proto od roku 1998 přecházíme do Maloměřic. V roce 1993 dochází ke změnám u týmu - post 

trenéra opouští Milan Buryánek a nahrazuje ho Jiří Šťastný s  asistentem Břetislavem Vlkem st. V roce 2000 po dlouhých 35 

letech získáváme v novém areálu titul Mistra ČR a vyhráváme i Čs. pohár. V tomto období jsme 1x první, 2x druzí a 2x třetí. 

Mezinárodní turnaj „O brněnského draka“ mění název na „Dragon Cup“ a turnaj směřuje hlavně k mládeži. Je o něho velký 

zájem nejen v ČR ale i v Evropě (Anglie, Francie, Rusko, Polsko, Maďarsko, Srbsko, Chorvatsko a Rakousko). V tomto desetiletí 

muži sehráli 54 mezinárodních utkání. Mění se i předsedové klubu: František Vlk (1994 -96) a od roku 1997 ing. Jan Kostelka. 
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2001 – 2010: Podařilo se nám získat dotace a přebudovat areál. Upravuje se hřiště, zhotovuje se umělá závlaha, 
osvětlení. Velkou generální  opravou prochází šatny, máme nové sprchy, ohřev vody, topení. Přistavuje se místnost 
pro tenisty a posilovna. Tenis vstupuje do našeho klubu a získáváme celý areál. Po sportovní stránce dochází i k 
výměně hráčů, kteří získali titul v roce 2000, čtyřikrát se dostáváme do Play Off ale vždy končíme čtvrtí. Trenéru 
Jiřímu Šťastnému pomáhají noví asistenti Milan Buryánek a později Zdeněk Zapletal. V roce 2008 vstupujeme do 
CEE Cupu a hráči mají možnost hrát s předními kluby východní Evropy hlavně z Rumunska, což je pro hráče velká 
škola. V této desetiletce se daří pořádat kvalitně obsazené turnaje mládeže Dragon Cup a naše družstva dobře 
reprezentují klub. Muži odehráli za tu dobu 76 mezinárodních utkání.                                                                                                                                                                                                                           
2011 – 2020: Po úpravách máme jeden z nejlepších a nejhezčích areálů pro ragby v ČR také zásluhou dobré práce 
předsedy Jana Kostelky, sekretáře Jiřího Šťastného  a členů výboru. Kromě týmu mužů máme obsazeny všechny 
kategorie mládeže a vzniklo i družstvo žen pro sedmičkové ragby. Patříme k nejlépe hodnoceným klubům v ČR. Od 
roku 2012 klub má nového předsedu ing. Jiřího Valáška. V roce 2013 získávají muži v extralize za třetí.místo 
bronzové medaile. Na podzim 2013 ze zdravotních důvodů ukončuje činnost v klubu - po 20 letech trénování mužů 
a dlouholetý sekretář - Jiří Šťastný. Novým trenérem mužů se stává Otto Scheiner. Do roku 2020 se tak vystřídalo u 
mužů celkem 5 trenérů (Ota Hejmala, Dan Beneš, Martin Javůrek, Nigel Briggs) a stejný počet asistentů. Bohužel 
se mužstvu nedaří dostat se mezi přední kluby v ČR. Je tu hodně mladých nadějných hráčů, ale zaleží jen na jejich 
pracovitosti, abychom opět patřili mezi přední kluby v ČR. Daří se nám získat dotace od MŠM, města Brna a JMK           
ke zllepšování sportoviště včetně zařízení šaten. Byl postaven přístřešek pro diváky u klubovny a malá tribuna. Na 
jaře roku 2020 zasáhla ragby i ostatní sporty pohroma jménem Corona. Od dubna byly po nařízení vlády zrušeny 
tréninky a utkání. V srpnu a v září se sice pozvolna začalo opět sportovat, bohužel jen na chvíli a od konce září je 
opět zákaz činnosti, který trvá dodnes.                                                                                                                                                                         
2021: Dne 14.února 2021 si klub Dragon připomenul 75 let trvání. Musíme věřit, že se podaří současný krizový stav 
překonat a po následném uvolnění bude sportovní činnost klubu pokračovat jako v předchozích letech. 

   Za 75 let činnosti, klubem prošlo spousta hráčů a funkcionářů, kteří se zasloužili o to, že ragby u nás 
nezaniklo. Všem patří velký dík za práci, kterou pro klub udělali, někdo i někdy víc někdo míň. Výčet jmen 
by byl jistě dlouhý, nevyjmenovali bychom za ta léta asi bez opomenutí všechny. A to by nebylo fér.  

Závěrem bych chtěl připomenout výsledky  mužů 1.místo: 1950,1965 a 2000 - 2.místo: 1962,1986,1988,1991            
a 1996 - 3.místo:1960,1961,1963,1972,1980,1983,1984,1985,1989,1992,1993 a 2013. Junioři: 2003 - Kadeti : 
1974, 1981, 2002 -  Starší žáci: 1974, 1979,1993,1999 a 2005.                                                     Jiří Šťastný 
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Dragon 2000 - Mistr ČR a  vítěz Českého poháru 

                                                       vítěz 

Českého poháru 

 

 Loni (od 22.10. 2020 byl až do odvolání uzavřen areál klubu RC 
Dragon Brno a zrušeny všechny tréninkové jednotky a klubové 
aktivity.                                                                                                                     
Co si v jubilejním roce trvání klubu více přát než - li pevné zdraví 
nám všem, ukončení útlumu podnikání a ekonomické situace, 
dětem více pohybu  a rodičům pevné nervy při jejich vzdělávání. 
Snad se opět brzy sejdeme na značkách. 

 

                                                                                                        
Domovské hřiště Dragonu. Pohled na hřiště v Cacovicích nejlépe 
vystihuje stav způsobený probíhající pandemií - zatím zataženo !!!!                                                                                                              

 


