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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE RC HAVÍŘOV  

NA OBDOBÍ 2017 - 2020 

 
Výkonný výbor RC Havířov představuje strategický plán na období 2017 – 2020. Tento 

strategický plán vychází z potřeb rozvoje klubu a má za cíl upevnit pozici ragby ve městě 

Havířově a regionu Těšínského Slezska implementací plánů rozvoje českého a světového ragby. 

Pro realizaci tohoto strategického plánu bude výkonný výbor klubu hledat podporu u všech 

členů a přátel našeho klubu a vyžadovat jejich spolupráci. 

 
VIZE KLUBU NA LETA 2017 – 2024 
 

Lidské zdroje – cílem je zkvalitnění práce (činnosti) trenérů, cvičitelů i rozhodčích je 

podmínkou kvalitního rozvoje všech hráčů, Důraz bude kladen také na rozšíření 

funkcionářského kádru, jeho vzdělávání a zkvalitnění jeho práce. Dále je cílem plánu 

vybudování pomocného technickoorganizačního aparátu. 
 

Členská základna – cílem je především zvýšení počtu hráčů, hlavně pak hráčů mládežnické 

základny, trenérů, rozhodčích, asistentů i funkcionářů pro plynulejší a kvalitnější působení 

klubu ve sportovních i mimosportovních činnostech. 
 

Metodická činnost – cílem je aplikovat moderní progresivní prvky ragby jak do tréninkových 

metod, tak i do herního pojetí (projevu) všech věkových kategorií. 
 

Výkonnost – působením kvalitních trenérů rozvíjet systematicky individuální i kolektivní 

výkonnost hráčů s cílem dosažení účasti v nejvyšších soutěžních třídách v ČSRU a zvýšení 

sportovní prestiže klubu. 
 

Spolupráce – cílem je zlepšování spolupráce na úrovni ČSRU (např. s jednotlivými odbornými 

komisemi) i zlepšování spolupráce s jednotlivými kluby ČR i kluby okolních států. 
 

Propagace, marketing a komunikace – cílem je prohlubování povědomí o ragby spojené  

s rozšiřováním znalostí o ragby nejen v rámci různých projektů a akcí v Havířově, ale i jeho 

blízkého i vzdálenějšího okolí s rozšiřováním ragby do satelitních obcí a měst Havířova. 
 

Zázemí klubu - sportovní centrum – ragbyová akademie – klub vyvine úsilí o vytvoření 

vhodného zázemí pro zřízení „Sportovního centra ragby“ v Moravskoslezském kraji (ragbyové 

akademie). Výhledově od roku 2021. 

 
STRATEGICKÉ CÍLE 
 

1. Chránit a propagovat tradiční hodnoty ragby - ducha a etiku, 

2. Zvýšit počet členů RC Havířov, 

3. Zvýšit a zlepšit výchovné působení na hráče, 

4. Zabezpečovat vzdělávací proces, 

5. Zvýšit výkonnost hráčů ve všech věkových kategoriích, 

6. Propagovat a rozvíjet všechny druhy ragby (Seven’s, Tag, Touch, Snow, plážové ragby), 

7. Zapojit se do soutěží „sedmičkového“ ragby - olympijský sport, 

8. Zajistit efektivní vedení a organizaci v RC Havířov, 

9. Klást důraz na dobré vztahy mezi všemi členy RC Havířov, 

10. Zabezpečovat finanční zdroje, 

11. Působit na zastupitele a Radu města Havířova s cílem zařadit do plánů investičních akcí 

města vybudování důstojného zázemí klubu v rámci Městské sportovní haly. 
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NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

 
1. Chránit a propagovat tradiční hodnoty ragby – ducha a etiku 

Z: SÚ, rozhodčí, členové, VV RCH, starší hráči 
 

- Dbát na dodržování fair-play a džentlmenství mezi všemi hráči a členy RCH, 

- Výchovu v duchu fair-play a džentlmenství budou uplatňovat hlavně trenéři působením na 

hráče v rámci tréninkového procesu, při utkáních, ale i mimo ně. Od trenérů bude 

vyžadováno, aby své svěřence vychovávali k úctě k soupeři, rozhodčím, funkcionářům 

ČSRU i jiných klubů, 

- Vštěpovat hráčům a členům hrdost na to, že jsou členy havířovského klubu, 

- Spolupracovat s mateřskými školkami, základními školami i středními školami při 

propagaci ragby, 

- Organizovat sportovně společenské akce pro širší veřejnost, 

- Posílit image RCH hlavně u vedení města Havířov i veřejnosti. 

 
2. Zvýšit počet členů mládežnické základny RC Havířov 

Z: SÚ, členové VV RCH, členové komise rozvoje mládeže (KRM), propagační komise apod. 
 

- Zlepšit náborové akce (školy, přiveď kamaráda, propagační utkání, Den dětí, ragbyové 

dny apod.) 

- Získat členy klubu pro vedení školních kroužků, družinových kroužků apod. 

- Využívat kvalitní vzdělávání pro trenéry, rozhodčí a sportovního ředitele, motivovat je 

k získávání nových poznatků a zvyšování svojí kvalifikace 

- Podporovat ženské ragby (propagovat a rozvíjet ženské ragby) 

- Spolupracovat s rodiči – působit na rodiče s cílem ustavit rodičovský výbor 

- Do propagace ragby a činnost mládežnických družstev zapojit web RCH, sociální sítě, 

facebook apod. 

 
3. Zvýšit a zlepšit výchovné působení na hráče 

Z: Sportovní ředitel, SÚ, VV RCH 
 

- Podporovat účast hráčů na kempech ČSRU/ RAYP (i vlastních), soustředěních apod. 

- Pro všechny věkové kategorie zajišťovat pravidelnou konfrontaci s kluby z Čech  

a zahraničí 

- Zlepšit spolupráci s nejbližšími kluby (ČR, SK i Polsko) 

- Podporovat účast hráčů ve sportovních centrech (až vzniknou) 

- Provádět komplexní hodnocení hráčů od U14 nejméně 2 krát ročně (nejlépe po části 

sezóny – pro potřeby trenérů, ale také hlavně pro hráče)  

 
4. Zabezpečovat vzdělávací proces 

Z: Sportovní ředitel, SÚ, VV RCH 
 

- Využívat metodickou činnost ČSRU, hlavně pak prostřednictvím regionálního 

rozvojového pracovníka 

- Podporovat vzdělávání trenérů, rozhodčích a sportovního ředitele 

- Zvyšovat počet a kvalifikaci trenérů 

- Zvyšovat počet a kvalifikaci rozhodčích 

- Předávat si zkušenosti mezi trenéry navzájem (TMK), s nejbližšími kluby (ČR i Polsko) 

apod. 
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5. Zvýšit výkonnost hráčů ve všech věkových kategoriích 
Z: Sportovní ředitel, SÚ, VV RCH 
 

- Podporovat účast hráčů ve výběrech všech úrovní a u všech kategorií 

- Zapojovat hráče i do hry o sedmi hráčích 

- Zpracovat systém přípravy hráčů navazující na sebe postupně podle věkových kategorií 

- Do tréninkových jednotek vkládat i tzv. „výcvik specialistů“ (nejen technika, ale i 

rychlost, obratnost, akcelerace, síla apod.) 

- Podporovat účast hráčů ve sportovních centrech (až vzniknou) 

- Podporovat účast hráčů na kempech ČSRU/RAYP (i vlastních), soustředěních apod. 

 
6. Propagovat a rozvíjet všechny druhy ragby („7“, Tag, Touch, Snow, Beach)  

Z: Sportovní ředitel, SÚ, VV RCH, hráči U18 a starší 
 

-  Podporovat veškeré aktivity pro jednorázové, turnajové i dlouhodobé sportovní akce pro 

hráče ragby, žáky škol i pro ragbyové laiky 

- Obnovit spolupráci se SVČ Asterix na prázdninových sportovních dnech, táborech se 

sportovním zaměřením apod. 

- Dále rozvíjet tag ragby v rámci školní ligy havířovských škol (2. stupeň ZŠ) 

- Spolupracovat s mateřskými školkami, základními i středními školami 

 
7. Zapojit se do „sedmičkového“ ragby - olympijský sport –  

Z: Sportovní ředitel, SÚ, VV RCH, hráči 
 

- Podporovat a docílit pravidelné účasti družstev na soutěžních i nesoutěžních turnajích „7“ 

od kategorie U14 a výše 

- Zapojit se aktivně do programu ČSRU pro ragby o sedmi hráčích 

- Ustavit dívčí družstvo Seven’s 

- Do doby ustavení samostatného klubového družstva využít možnosti angažovat děvčata v 

mládežnických 

 
8. Zajistit efektivní vedení a organizaci v RC Havířov –  

Z: VV RCH 

- Spolupracovat s nejbližšími kluby (ČR i Polsko) 

- Zajistit sekretáře/sekretářku s potřebným vzděláním pro uvolnění dosavadního sekretáře 

klubu 

- Podporovat zvyšování kvalifikace sportovního ředitele a jeho spolupráci se sportovním 

úsekem ČSRU 

- Provádět analýzu herního projevu družstev od U14 po muže (hra o 15 a hra o 7 hráčích) 

- Rozdělovat úkoly vedení RCH na více lidí, pověřovat „pracovní“ skupiny 

(technickoorganizační aparát) dílčími úkoly 

- Při tvorbě ročních plánů činnosti zajistit návaznost na strategický plán ČSRU  

- Prostřednictvím sekretariátu a sportovního úseku zajišťovat kvalitní „servis“ pro členy  

- Odměňovat organizátory zdařilých, propagačních a podobných akcí 

 
9. Klást důraz na dobré vztahy mezi všemi členy RC Havířov 

Z: VV RCH, SÚ a dospělí hráči a členové RC 
 

- Propagovat a chránit dobré jméno RCH – všichni členové RCH 

- Trenéři i všichni dospělí členové RCH uplatňovat a dbát na hodnoty fair-play a 

džentlmenství mezi hráči a členy navzájem při všech příležitostech (tréninky, cesta na 

utkání/turnaje, před a po tréninku, sportovní i jiné akce klubu apod.) Dbát na dodržování 

základní zdvořilosti – zdravení starších členů, trenérů a funkcionářů mladšími členy.  
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- Dbát na to, aby hráči, ale také trenéři, znali klubový Kodex a aby byl kodex také 

dodržován. 

- Minimálně 1 krát za 14 dní uspořádat alespoň část tréninku společně s nižší a také vyšší 

věkovou kategorií 

- U přípravky zapojovat do tréninku i rodiče jako asistenty, taktéž hráče U16 a U18 

- Zapojovat hráče do rozhodování některých nácviků herních situací, hlavně pak pro mladší 

kategorie, ale i pro spoluhráče 

- Zapojovat rodiče prostřednictvím rodičovského výboru do přípravy společenských aktivit 

v klubu (dětský den, Mikuláš i jiných aktivit, třeba při turnajích a zahraničních zájezdech 

dětí) 

 
10. Trvale zabezpečovat finanční zdroje 

Z: VV RCH, ekonom, marketingová komise a ostatní členové RCH 

- Průběžně aktualizovat obchodní nabídku RCH pro sponzory a dárce 

- Vytvořit a rozšiřovat seznam obchodních partnerů a sponzorů 

- Zajistit alespoň 30% finančních prostředků sponzoringem (nepočítá se podpora města)  

- Spolupracovat s média partnery  

- Oslovovat obchodní partnery a sponzory s nabídkou na víceletou spolupráci a podporu 

- Zabezpečovat a zlepšovat propagaci a marketing RCH 

- Zajistit dostatečnou výši dotací a grantů správným zpracováním žádostí a maximálním 

využitím všech možností  

- Aktivně vyhledávat a aktivně se zapojovat do vyhlašovaných grantů (MŠMT, MSK, ČUS, 

firem apod.) a nadací 

 
11. Spolupracovat s městem Havířov na vybudování zázemí pro venkovní sporty 

včetně klubovny RCH 
Z: VV RCH a ostatní členové RCH s termínem realizace do roku 2020 

 

 

 

Zpracoval Ing. Radomír Kloda, předseda RCH 

Projednáno výkonným výborem RCH dne 12.2.2018 

 

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

 

Strategický plán rozvoje bude rozpracováván detailně v Plánu činnosti na každý rok 


