
Sportovní úsek 
1) Pravidelné sportovní eventy pro celý oddíl 

a. 2x ročně (jaro,podzim) sportovní Tatra den – soutěže, zábava 
b. Podpora domácích utkání (Extraliga) od mládežnických kategorií. 500 diváků=plný 

dům. 
c. Cílem je vzájemné poznání napříč kategoriemi U6 až muži 

2) „Výchova více než výkon“  
a. Apel a výchova v kontextu klubových hodnot 
b. Vytváření silné sportovní komunity 

3) „Práce víc než talent“ 
a. Prostředí pro maximální sportovní rozvoj 
b. Propojení ragby a vzdělání 

i. Střední sportovní škola na Praze 5,6 
ii. Zahraniční ragbyově-studijní pobyty 

iii. Vysoká škola + Dukla 
4) Partnersko-mentorský program pro rozvojové oddíly 

a. Např. Olymp 
b. ?? 

5) Partnerský zahraniční klub 
a. Pro další rozvoj klubu nalezneme zahraničního partnera, s kterým budeme úzce 

kooperovat na úrovni trenérské i hráčské. 
b. Potenciální lokality – Belgie, Německo, Anglie, Irsko 

6) Reprezentace a odborné komise 
a. Jako klub se snažíme podporovat všechny úrovně reprezentace ČR.  
b. Naší prioritou je mít v reprezentacích silné zastoupení hráčské stejně tak i trenérské. 

Úroveň národního týmu je hlavní vizitkou naší práce a spolupráce s ní je cesta 
rozvoje, kterou bychom se chtěli ubírat. 

c. Jako klub chceme být jedním z určujících hybatelů rozvoje ČSRU, prostředkem je 
práce v odborných komisích. 

Trenéři 
1. Profesionalizace všech hlavních trenérů U12+ 
2. Změna poměru rodič - trenér/ trenér 
3. Pravidelné definování ročních cílů pro každou kategorii 
4. Zkvalitnění a zintenzivnění vlastního vzdělávacího procesu ve spolupráci s odborníky 
5. Zavedení specializovaných tréninků - výchova odborníků 

a. 1. řada 
b. Spojky 
c. Kopáči 
d. Atletika 
e. Úpoly 

6. Pravidelné observace a hodnocení tréninků ze strany TR 
7. Celoplošné a pravidelné testování hráčů +U10 
8. Každoroční víkendové setkání všech trenérů – Nymburk.  

Mládež 
1. Navýšení základny v mládeži na 450+ 
2. Znovu nastartování projektu ŠLR (školní liga ragby) – 32 týmů 
3. Sportovní zájezdy kategorií U14-U18 každoročně 
4. Projekt TATAKA nabízí ambiciózním hráčům s potenciálem další rozvoj  



a. JUNIOR – (U10-U12) 
b. PROFI – (U14-U16) 

5. Zavedení zimní soutěže pro U14+ 
6. 3-úrovňový systém rozvoje hráče U10+ 

a. Hobby - trénink 1-2x týdně 
b. Sport – 2-3x týdně 
c. Výkonnostní sport 4+ týdně 

7. Výkonnostní soustředění Nymburk – každý rok 
8. Založení kroužku rozhodčích pod vedením Milana Haitmana. 

 

Ženy 
1. Vlastní mládežnické kategorie dívek 
2. Vlastní tým „15“ 
3. Pravidelná zahraniční konfrontace 
4. Výchova vlastních trenérek 

 

Muži 
1. Vytvořit a prezentovat vzory pro mládežnické kategorie 

a. Sportovní 
b. Morální 
c. Lidské 

 
2. Navýšení konkurence v seniorské kategorii 

a. 3 týmy – viz 3-úrovňový systém rozvoje hráče 
i. Komunitní tým 

ii. Sportovní tým 
iii. Vrcholové ragby 

b. Pravidelná účast na mezinárodním turnaji v 7s 
c. Cílem je dodat, co nejvíce reprezentantů do národního týmu 

 
3. Účast v evropských pohárech 
4. Částečná poloprofesionalizace vrcholového týmu 

a. Soustředění zdarma 
b. Příspěvky na suplementy výživy 
c. Trénink 4-5 týdně 
d. Podle úrovně výkonnosti a docházky finanční podpora studentů 

5. Zimní soutěž na umělém trávníku 
6. Trenérský tým ve složení 

a. Head coach 
b. Trenér roje 
c. Trenér obrany/útoku 
d. Kondiční trenér 
e. Manažer  

 
 
 
Zpracoval Filip Vacek, 4.4.2018 
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