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PROJEKT ROZVOJE MLÁDEŽNICKÉHO RAGBY V RC HAVÍŘOV 

NA LETA 2017 – 2026 

 
 

I. ÚVOD 
 

Současná situace mládežnického ragby v klubu není nijak růžová, a pokud se výkonný výbor a 

komise mládeže, ale také ostatní členové klubu, nepokusí tuto situaci všemi dostupnými prostředky 

zvrátit, reálně hrozí zánik klubu a ragby v Havířově. Příčiny vzniklé situace jsou zejména tyto: 
 

– neochota dětí k pohybovým aktivitám všeho druhu, 

– mylné povědomí rodičů, že ragby je surový sport, 

– nedostatek členů klubu, kteří jsou ochotni zapojit se do rozvoje klubu, 

– nedostatek (neexistence) asistentů trenérů, 

– nekoordinované náborové aktivity, 

– malá propagace ragby v Havířově a okolí, 

– nedostatečná práce klubu s rodiči hráčů a nevytváření si tak blízkých vztahových vazeb trenér →  

 rodič → klub, 

– nedostatečná konzultace s kluby, které jsou v rozvoji klubu velice úspěšné. 
 

Odstraňování výše uvedených příčin nedostatečného počtu dětí a mládeže, je jedním ze základních 

úkolů pro obnovení mládežnické základny. Rozvoj mládežnického ragby v klubu se musí stát 

prioritou číslo 1 všech organizačních, trenérsko-metodických a ekonomických složek klubu. 

 
II. CÍL ROZVOJE 

 

Hlavním cílem projektu je navýšení počtu aktivních hráčů v mládežnických kategoriích natolik, aby 

byl klub schopen ještě dříve než v cílovém roce, přihlásit do soutěží ČSRU družstva všech 

mládežnických kategorií, a to bez ostaršování mladších hráčů. Zachovat a naplnit ročníkovou 

posloupnost, a v neposlední řadě zvýšit počty trenérů a asistentů trenérů i dalších aktivně se 

zapojujících členů klubu do projektu rozvoje. 

 

III. PROJEKT ROZVOJE MLÁDEŽNICKÉHO RAGBY 
 

  Navrhovaný projekt má tři na sobě nezávislé pilíře 

– aktivní nábory, 

– pasivní nábory, 

– mediálně propagační činnost. 

 

1. Aktivní nábory 
 

1.1 Škola ragby 

-  obnovit projekt Školy ragby podle anglického vzoru Rugby Tots (ragby předškolních dětí) 3-6 

let. Zapojit všechny školky v Havířově, které budou ochotny spolupracovat. Cvičení pro děti 

by mělo být v dopoledních hodinách co 14 dní a zajišťovat je musí stálá skupina cvičitelů, 

kterou budou doplňovat další dobrovolníci, 

-  pro cvičení s dětmi MŠ využívat malou tělocvičnu MSH, 

- průběžně zajišťovat potřebné materiální vybavení, 

- používat vhodné a správné metodické postupy pro tělocvik dětí předškolního věku, 

nezaměřovat se pouze na ragbyové prvky. 
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1.2 Nábory na školách základních, SOŠ, gymnáziích, učilištích 

- provádět systematické a organizované nábory na školách ve spádové oblasti Havířova, 

- dohodnout s vedením škol nábory nejlépe v hodinách TV, 

- náborové hodiny zabezpečit materiálně, 

- zajistit vhodné školitele a demonstrátory v dostatečném počtu. 

  

1.3 Družinové kroužky 

- vytvořit na vybraných školách cca 2 družinové kroužky, 

- zajistit vhodného školitele staršího 18 let, 

- materiálně zabezpečit činnost kroužků, 

- interval kroužku 1x týdně. 

 

1.4  Školní liga Tag Rugby 

- udržet a pokud možno rozšířit školní ligu Tag Rugby 

- materiálně a finančně zabezpečit ligu Tag Rugby 

- zajistit každému školnímu týmu patrona – trenéra z klubu 

 

1.5 Příměstské tábory 

- ve spolupráci s organizací SVČ Asterix nebo Don Bosko uskutečnit příměstský sportovní 

tábor, 

- zabezpečit materiální potřeby tábora, 

- zabezpečit pro tábor vhodný personál. 

 

1.6 Vytvoření ragbyové akademie od roku 2021 

- cílený rozvoj talentovaných hráčů, s cílem připravovat tyto hráče pro reprezentace ČR, 

případně umisťování hráčů v zahraničních klubech, 

  - zabezpečit materiální potřeby akademie ve spolupráci s ČSRU, 

  - zabezpečit pro akademii kvalifikované trenéry (min. licence B). 

 
2. Pasivní nábory 
 

Pasivní formy náboru jsou takové, kdy noví členové klubu přijdou bez předešlého náboru na 

doporučení známých nebo z vlastní iniciativy. Úzce souvisí s mediálně propagační činnosti klubu 

nebo unie. 
 

Výhody  - takových nový člen má enormní snahu a zájem poznat ragby blíže, 

- klub to nestojí mnoho úsilí a ani finančních prostředků, 
 

nevýhody -  takových nových členů nebývá za rok mnoho a nelze se tudíž spoléhat jen na tento  

  druh náborů, 

- většinou nemůžeme cíleně ovlivnit věkovou skupinu nových členů. 

 

2.1 Tablo 

- vytvoření a umístění tabla na veřejně dostupném místě s informacemi, fotkami atd. , 

z dětských soutěží, turnajů, akcí a tréninků, 

- pravidelně aktualizovat informace 

 

2.2 Přiveď svého kamaráda 

            - v pravidelných intervalech 1x měsíčně uskutečnit otevřené tréninky pro kamarády hráčů, 

            - zajistit vhodné tréninkové podmínky, 

            - zajistit vhodného školitele z řad asistentů trenérů. 
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2.3 Reference rodičů známých 

- pravidelně oslovovat rodiče s prosbou, o kladné reference klubu, svým známým (musí být 

podloženy pravdivými komentáři) 

- pravidelně pořádat setkání s rodiči a získávat tak na klub pohled zvenčí (zpětná vazba) 

 

3. Mediálně propagační činnost 
 

V dnešní době velice důležitá činnost, ne však jediná, je cesta k získávání nových členů. Prolíná se 

jak do aktivní náborové činnosti, tak do pasivní náborové činnosti. 
 

3.1 Využití masových médii 

- najít vhodného strategického partnera v regionálních televizních stanicích a aktivně 

   spolupracovat, 

- obnovit spolupráci s regionálním tiskem. 

 

3.2 Sociální sítě na internetu 

  - podílet se na aktivním rozvoji facebookových stránek klubu za podpory placených odkazů 

  - vkládat pravidelně fotky a videa z akcí klubu na Instagram a získat tak co nejvíce tzv.  

   Followers 

  - případně používat další sociální sítě Twitter, YouTube, Linkedin, Myspace, Lidé.cz atd. 

 

3.3 Propagační činnost klubu 

  - uspořádat od roku 2018 Beach Rugby na veřejně dostupném místě, 

  - uspořádat od roku 2019 Snow Rugby, 

  - účast na veřejných akcích města, 

  - uspořádat ve městě ukázkový den ragby v letních měsících pro širokou veřejnost (může  

 to být i v rámci Dne dětí, nebo před mezinárodním utkáním apod. s prvky ragby a následně 

   pak náborové lístečky. 

 

3.4 Reklamě náborové panely 

  Tyto možnosti jsou používány u většiny sportů a je potřeba je zvážit i z ekonomického 

  hlediska: 

  - Billboardy, vytvořit náborový panel a umísťovat jej při zápasech klubu kolem hřiště, 

  - 4x ročně umísťovat náborové letáky do autobusů MHD, 

  - 4x ročně rozdávat náborové letáky na ulici dětem s rodiči 

 

4. Nováčci 
Nové členy nejprve soustřeďovat v tzv.“záchytném táboře“ např. u přípravky na 2 – 4 tréninkové 

jednotky a následně je pak přeřadit na cca 3 – 6 tréninků k družstvu o kategorii níž a teprve 

následně pak k družstvu dle jejich věkové kategorie. 

 
IV. POMOCNÉ FAKTORY PROJEKTU, KONTROLA 

 

Pro výše zmíněnou rozvojovou strategii je vhodné vytvoří tzv. kalendář náborových akcí s pevným 

datem zahájení, počtem zúčastněných osob na danou akci a zodpovědnou osobou akce. 
 

Vyčlenit z ročního rozpočtu klubu poměrnou část financí na podporu projektu rozvoje klubu 

analyzovat finanční, časovou a personální náročnost jednotlivých bodů projektu a vypuštění 

nerealizovatelných bodů projektu, nebo jejich posunutí na další roky. 
 

Vždy ke konci funkčního období výkonného výboru klubu provést revizi Projektu rozvoje, upravit 

jednotlivé body a stanovit nové cíle. 

 



4 

 

V. ZÁVĚR 
 

Pro splnění všech dílčích cílů tohoto projektu je nezbytně nutná zainteresovanost výkonného výboru 

a všech členů klubu. Dále je nezbytné ustanovit zodpovědného funkcionáře pro mládež a rozvoj a 

ustavit komisi mládeže a rozvoje, která bude Projet rozpracovávat do ročních prováděcích plánů a 

také pravidelně vyhodnocovat jeho plnění. 

 

Další atributy nutné k naplnění Projektu rozvoje mládežnického ragby, jako navyšování počtu tre-

nérů, školení trenérů, finanční a materiální zabezpečení trenérů, jsou zahrnuty jako úkoly ve Strate-

gickém plánu rozvoje RC Havířov na období 2017 – 2020. 

 

 

 

Zpracoval: Patrik Kovács 

Projednáno výkonným výborem RC Havířov 12.2.2018 

 

Přijato členskou schůzí RC Havířov, z.s. dne 24. února 2018 

 

Projekt rozvoje mládežnického ragby bude rozpracováván detailně v Plánu činnosti na každý rok 

 


