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NEJVĚTŠÍ RAGBYOVÝ KLUB V ČESKÉ REPUBLICE



V roce 2023 oslavíme 65 let založení klubu.

Vše začalo snem několika nadšenců, kteří po návratu 
z vojny v Dukle Bratislava chtěli založit v Praze nový 
ragbyový oddíl. Jediná TJ Tatra Smíchov měla odvahu 
vzít nový oddíl pod svá křídla. Nový oddíl byl přijat 
výborem TJ Tatra na členské schůzi v listopadu 1958.

V roce 1972 se stal zázrak. Tatra získala od Státního 
statku Praha pozemek k výstavbě hřiště. Bylo to  
podmíněno obětavou prací Jaroslava Nedomy  
ve výboru tělovýchovné jednoty Tatra Smíchov.  
V akci „Z“ obvodu Praha 5 v době 5 měsíců od vydání 
stavebního povolení ragbisté odpracovali 14 000 hodin 
a opravdový ragbyový stadion v Praze byl na světě.

VZNIK KLUBU

www.rugbytatra.com   #rugbytatra



Klubové barvy: černá a bílá

Rok založení: 1958

Prezidenti:
Antonín Kratochvíl (1958-1965)

Jaroslav Nedoma (1965-1991)

Ladislav Procházka (1991-1993)

Josef Fatka (1993-1993)

Zdeněk Pelnář (1993-1995)

Vladislav Petras (1995-1999)

Antonín Brabec st. (1999-2006)

Roman Rygl (2006-dosud)

Historické názvy klubu:
TJ Tatra Smíchov ČKD (1958-1994)
RC Tatra Smíchov 

Zakládající členové klubu:
Jaroslav Nedoma, Jindřich Veniger, Miroslav Koutský

Členská základna:
606 aktivních členů, z toho 420 dětí.

Největší úspěchy klubu:

MUŽI
Mistr republiky: 
1. místo: 1995, 1997, 2003, 2007, 2008, 2013, 2018
2. místo: 1977, 1979, 1980, 1982, 2002, 2005, 2006,  
 2010, 2016, 2017, 2019, 2022
3. místo: 1999, 2001, 2004, 2015, 2021
Vítěz Československého / Českého poháru:  
1980, 1981, 1983, 1995, 1997, 2003, 2006, 2009, 2011
Vítěz poháru Tondy Frydrycha:  
2003, 2004, 2007, 2013
Mistr republiky v ragby 7:  
2007, 2008, 2009, 2019, 2020, 2021

ŽENY 
Mistryně republiky XV: 2015, 2019
Mistryně republiky v ragby 7: 2020, 2022

DÍVKY U19 
Mistryně republiky: 2008, 2009

JUNIOŘI U19
Mistr republiky: 2010

KADETI U16
Mistr republiky: 1996, 2007, 2013, 2016, 2022

STARŠÍ ŽÁCI U14
Mistr republiky: 1988, 2006, 2009, 2011, 2015, 2022

MLADŠÍ ŽÁCI U6-U8-U10-U12
Mistr republiky: 1999, 2000, 2009, 2015

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Výkladní skříní každého ragbyového klubu je první tým 
mužů. Ragbisté „A“ týmu mužů pravidelně postupují 
do závěrečných bojů nejvyšší ragbyové soutěže a 
bojují o umístění na nejvyšších příčkách. K největším 
úspěchům patří prvenství v nejvyšší soutěži v letech 
1995, 1997, 2003, 2007, 2008, 2013 a 2018.

„A“ tým má stabilní zkušený kádr, který plynule 
doplňují hráči z juniorské kategorie. Stavíme především 
na vlastních odchovancích, protože věříme, že se 
nám tak vrátí péče a výchova, kterou jsme mladým 
ragbistům věnovali.

„A“ TÝM MUŽŮ RC TATRA SMÍCHOV
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DALŠÍ KATEGORIE RC TATRA SMÍCHOV
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RAGBY

Česká republika
New Zealand
AMBASSADOR ’ S XV

středa 21. června 2023 v 18 hodin
RC Tatra Smíchov, FCC rugby arena, Smrčinská ulice, Praha 5

Tradice zápasů s novozélandskými hráči začala 
v roce 2015. Ambassadoři jsou tým hrající evropskou 
ligu v zemích jako Itálie, Francie nebo Holandsko. 
Zároveň se jedná o tým, který má zvláštní svolení 
novozélandské ragbyové unie k předvádění Haky.

Ze zápasu se stala skvělá tradice a velká sportovní 
a společenská událost s návštěvností kolem 4 000 
diváků. Novozélanďané byli během svých pobytů 
pozváni do poslanecké sněmovny, byli přijati na 
ministerstvu zahraničí a na radnici. Navštívili Plzeň 
včetně pivovaru a převedli ragby dokonce  
na Staroměstském náměstí

Zapojení široké veřejnosti významně pomáhá nejen 
popularizaci našeho klubu, ale má vliv na povědomí  
o ragby v rámci celé republiky.

Pokud máte zájem stát se partnerem tohoto utkání 
spojeného s jedinečným sportovním zážitkem  
a vidět své firemní logo ve spojení s atraktivním ragby, 
kontaktujte Petru Vackovou (+420 777 217 541,  
sekretariat@rugbytatra.com).

ČR-NZ Ambassadors

středa 21. června 2023 v 18 hodin

NEW ZEALANDS AMBASSADOR‘S XV
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Turnaj PRAGUE RUGBY SEVENS je součástí série 
EUROPEAN SERIES SEVENS RUGBY 2022, která 
zahrnuje významné sedmičkové ragbyové turnaje 
po celé Evropě. Do série je přihlášeno 45 předních 
profesionálních i poloprofesionálních týmů.

Nový ročník přivítá stejně jako předchzí prestižní týmy  
na vysoké světové úrovni z elitní série. V roce 2021 
bojovaly o vítězství mj. týmy Fantastics 7s, Seventise 
(vítěz největšího evropského turnaje Amsterdam 7s 
2019), oficiální tým výběru Francouzské armády a další 
týmy z Jižní Afriky, Itálie a Česka. V roce 2022 se  
na prvním místě umístil tým Dukly.

Turnaj PRAGUE RUGBY SEVENS 2023 se uskuteční  
na našem hřišti FCC RUGBY ARENA Tatra Smíchov  
ve Smrčinské ulici, Praha 5 v sobotu a v neděli 24. a 25. 
června 2023.

Pokud máte zájem stát se partnerem tohoto turnaje 
spojeného s jedinečným sportovním zážitkem a vidět 
své firemní logo ve spojení s olympijským sportem, 
kontaktujte Filipa Vacka (+420 608 965 755,  
filip.vacek@rugbytatra.com).

Fotografie z roku 2022:
https://www.flickr.com/photos/csru/sets/72177720299712113/

PRAGUE RUGBY SEVENS

www.rugbytatra.com   #rugbytatra

24-25 JUNE  2023
5th PRAGUE RUGBY 7s tournament  
is part of EUROPEAN SERIES  
SEVENS RUGBY 2023

www.praguerugbysevens.com

INVITATION TEAM

PRIZE MONEY
Men category
3 000 € /  2 000 € / 1 000 € 
Women category
1 000 €



Prague Youth Rugby Festival

Pražský mezinárodní ragbyový turnaj dětí a mládeže, 
který pořádají ve vzájemné spolupráci pražské 
ragbyové kluby pravidelně již několik let.

Turnaje se v jednom roce konají na jaře a na podzim. 
RC Tatra Smíchov bývá tradičním hostitelem kategorie 
U10.

V roce 2023 se jarní část turnaje odehraje 1. dubna.

PYRF
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Ragbyová utkání v rámci mistrovství Evropy, kvalifikace mistrovství světa, exibiční a přátelská utkání ve spolupráci 
s Českou rugbyovou unií.

POŘÁDÁNÍ MEZINÁRODNÍCH UTKÁNÍ ČSRU
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„Dlouhodobá udržitelnost a kvalita výchovy mládeže ve srovnání předními  
ragbyovými zeměmi s cílem posunout klub na mezinárodní úroveň.“

V návaznosti na předchozí vizi z období 2018-2022, která byla z větší části naplněna, je snahou pro příští ob-
dobí stabilizovat dosažené výsledky a další rozvoj sportovního úseku koordinovat společně s celkovým rozvojem 
klubu v oblasti marketinku, financí, správy areálu, vedení klubu. V uplynulém období se podařilo zařadit RC Tatra 
Smíchov mezi vedoucí kluby v rámci ČR, jak z hlediska výkonnostního, tak i personálního v orgánech ČSRU.  
Dalším směrem rozvoje je vize klubu respektovaného i v rámci zahraniční konkurence.

Výchova a ragby

A. Zachování výchovných principů RC Tatra Smíchov:

o „Práce víc než talent“

o „Výchova více než výkon“

• Apel a výchova v kontextu klubových hodnot

• Vytváření silné sportovní komunity

B. Propojení hráčů napříč celým klubem

o 2 ročně (jaro–podzim) sportovní Tatra den – soutěže, zábava.

o Podpora domácích utkání (Extraliga) od mládežnických kategorií.

o Společné zájezdy, soustředění a eventy - vzájemné poznání napříč kategoriemi U6 až muži

C. Propojení ragby, vzdělání, zaměstnání

o Vize pro rodiče – ragby jako prostředek výchovy a vzdělání.

o  Možnost studia se sportovním zaměřením v rámci středoškolského vzdělávání.

o Zahraniční studium spojené s ragby.

o  Propojení klubu s partnerskými firmami, jako možnými zaměstnavateli hráčů a umožnění  
semi-profesionálního vztahu.

Moderní trendy v tréninkovém procesu – být lídrem výchovy mládeže v ČR

A. Pravidelná konfrontace se zahraničními týmy u všech kategorií.

B. Další rozvoj SCM (CFT) jako líhně největších talentů v juniorských kategorií za pomoci individualizovaných 
tréninků.

C. Nalezení partnerského zahraničního klubu z ragbyově vyspělé země.

D. Posilovat zastoupení ženského a dívčího ragby v celém klubu na úrovni hráčů i trenérů.

E. Udržet dominantní hráčské zastoupení v reprezentačních výběrech.

F. Udržet dostatečný počet hráčů v dětských a mládežnických kategoriích jako záruky budoucího rozvoje 
jednoho z nejsilnějších klubů v ČR.

G. Přeměna kategorií z dvouročníků na jednoročníky ve snaze lépe diferencovat věkové a výkonnostní rozdíly 
mezi hráči.

Trenéři – hlavní motor rozvoje klubu

A. Zlepšit podmínky pro práci hlavních trenérů a jejich dlouhodobé udržení u odpovídající kategorie.

B. Přeměna role pomáhajících rodičů na odborně zdatné asistenty => trenéry.

C. Navýšení počtu trenérů 50 => 75 z důvodu přechodu na ročníkové mládežnické kategorie.

D. Udržet silné zastoupení ve všech odborných komisích ČSRU a v RT reprezentačních výběrů u mužů i žen.

VIZE SPORTOVNÍHO ÚSEKU 2022-2026
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VIZE SPORTOVNÍHO ÚSEKU 2022-2026
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E. Celoklubová kondiční příprava pod vedením hlavního kondičního trenéra, která vychází z pravidelného  
testování hráčů a stanovení krátkodobých a střednědobých cílů u kategorií U12+.

F. Zahraniční stáže trenérů v ragbyově vyspělých zemích.

G. Využití zahraničních odborníků pro odbornou analýzu fungování sportovního úseku a využívaných metod  
v tréninkovém procesu – Dlouhodobý rozvoj hráče (DRH).

H. Aplikování DRH pro všechny kategorie společně s celoročním plánováním cílů pro jednotlivé kategorie  
za pomoci manažera mládežnických kategorií a jejich následné kontroly.

I. Vzdělávání trenérů v rámci klubu, ČSRU, ČOV, WR s cílem dosažení licence B u všech hlavních trenérů  
s navyšováním finančního hodnocení trenérů s cílem jejich částečné profesionalizace.

Seniorské kategorie – více týmů, hráčů a možností

A. Vytvoření 5 týmů v mužské kategorii

1. U20 jako prostředek pro udržení talentovaných hráčů z juniorských kategorií.

2. U23 výkonnostní tým pro hráče, kteří se připravují pro přechod do kategorie muži.

3. Komunitní tým jako možnost zahrát si ragby pro radost u hráčů bez ambice dělat ragby vrcholově.

4. „B“ tým – záložní sportovní tým, který slouží jako zásobárna „A“ týmu.

5. „A“ tým – vrcholové ragby se silným zastoupením reprezentantů a aspirací na nejvyšší příčky  
v domácích soutěžích.

B. Udržení 2 týmů v ženské 7s kategorii a stabilizace týmu XV ragby

1. Vrcholový tým žen 7s.

2. Rozvojový tým 7s.

3. Tým XV ragby jako další prostředek rozvoje (složen z obou 7s týmů) + dalších hráček nepreferujících 
sedmičkové ragby.

Udržet doprovodné sportovní projekty zaručující celkový rozvoj klubu.

A. Příměstské letní tábory – nábor a nabídka sportovní náplně v rámci prázdnin pro ty nejmenší.

B. Mezinárodní turnaj Prague rugby 7s – výběrový turnaj pro nejlepší klubové týmy v Evropě.

C. Profi Ragby Kemp – výběrový kemp za účasti kvalitních trenérů z ČŘ a zahraničí.

D. PYRF – mezinárodní mládežnický turnaj pořádaný ve spolupráci s dalšími kluby.

E. Utkání NZ Ambassadors – největší ragbyová událost roku s cílem popularizovat ragby.

Výkonnostní cíle – podmínky pro nejlepší možný rozvoj

A. U dětských kategorií vytvářet předpoklady pro pozdější ragbyový rozvoj společně s kladným vztahem  
ke sportu.

B. V mládežnickém ragby předvádět specifické „Tatra“ ragby založené na vysoké úrovni zvládnutí základních 
dovedností, celoplošném pojetí hry a vysokém herním tempu. Druhotným výsledkem správného trénink-
ového procesu je atakování předních míst ve všech kategoriích.

C. Seniorské kategorie jsou výsledkem celého tréninkového procesu s ambicí usilovat o pozici nejlepšího týmu 
v ČR.



PROJEKT TRIBUNA
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Cílem projektu je zkvalitnění sportovních aktivit  
v celém areálu a zajistit celoroční provoz. Součástí 
projektu je vytvoření dvou venkovních víceúčelových 
sportovišť a tribuny s vnitřní tělocvičnou, posilovnou, 
cvičícím sálem a zázemím pro sportovce všech 
věkových kategorií. 

Kapacita k sezení je 560 diváků. V rámci plánu 
úprav areálu tvoří výstavba nové tribuny naprostou 
prioritu. Naším záměrem je vybudování regionálního / 
pražského / sportovního centra s parametry splňujícími 
požadavky pro pořádání mezinárodních utkání 
reprezentace mužů, žen a všech věkových kategorií  

v rámci kvalifikace Mistrovství světa, zápasů Mistrovství 
Evropy, Olympijské kvalifikace ragby 7s a exhibičních 
mezistátních zápasů. Stěžejním předpokladem rozvoje 
ragby za přispění nově zrekonstruovaného stadionu 
včetně zázemí je vybudování sportovní akademie a 
zkvalitnění úrovně tréninkového střediska  
pro talentované děti a mládež.

Platnost stavebního povolení na projekt je od 9/2021, 
ale bohužel se nedaří zajistit financování projektu v 
rámci předpokládané spolupráce s MHMP a dotačními 
prostředky od Národní sportovní agentury.



PODPŮRNÝ PROGRAM
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Filozofií RC Tatra Smíchov je, že každý, kdo chce, může 
hrát ragby, a to bez ohledu na svoji finanční situaci.

Pokud by měla být výše členských příspěvků 
překážkou pro členství v klubu, lze podat k výkonnému 
výboru RC Tatra Smíchov žádost o zařazení do 
Podpůrného programu, který umožňuje snížení, 
popřípadě prominutí členského příspěvku.

Výkonný výbor žádost projedná a rozhodne o zařazení 
žadatele do Podpůrného programu.

Výkonný výbor může současně s rozhodnutím  
o prominutí příspěvků rozhodnout o závazcích hráče, 
které osvobození podmiňují.



PARTNEŘI RC TATRA SMÍCHOV
GENERÁLNÍ PARTNER

BRILIANTOVÝ PARTNER

DIAMANTOVÍ PARTNEŘI

ZLATÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI
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Rugby Club Tatra Smíchov za dobu své existence 
prokázal, že je schopen uspokojit chuť mladých lidí 
rozvíjet své schopnosti a dosahovat vítězství. Dokázal 
vytvořit kolektiv lidí, kteří vědí, co znamená moci se 
spoléhat jeden na druhého a předávat myšlenky fair 
play hry dalším generacím sportovců.

Naše hřiště se stalo místem setkání pro řadu generací 
sportovců, místem pro podávání sportovních výkonů  
a relaxaci dětí i dospělých.

Rugby Club Tatra Smíchov, z.s.

Adresa sídla:
Štefánikova 65, 150 00 Praha 5

Adresa stadionu:
FCC RUGBY ARENA
Smrčinská ul., 150 00 Praha 5

Adresa 2. hřiště:
Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6

www.rugbytatra.com

VEDENÍ KLUBU

Prezident:
Roman Rygl
president@rugbytatra.com

Sportovní ředitel:
Mgr. Filip Vacek 
608 965 755 | filip.vacek@rugbytatra.com

Členové výkonného výboru:

MVDr. Antonín Rubáš 
737 219 103 | antonin.rubas@rugbytatra.com

Mgr. Stanislav Král 
606 283 047 | stanislav.kral@rugbytatra.com

Mgr. Tomáš Kintr LL.M. 
732 820 642 | tomas.kintr@rugbytatra.com

Ing. Iva Riegertová
731 126 095 | iva.riegertova@rugbytatra.com

Milan Haitman ml. 
605 275 167 | milan.haitman@rugbytatra.com

Robert Šimák 
724 344 454 | robert.simak@rugbytatra.com

Ing. Tomáš Veniger 
724 260 593 | tomas.veniger@rugbytatra.com

Sekretariát:
Bc. Petra Vacková 
733 691 749 | sekretariat@rugbytatra.com

Manager:
Kateřina Kropáčková 
724 055 660 | club@rugbytatra.com

KONTAKTY
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