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Žákovské družstvo začalo psát historii havířovského ragby v roce 1966 pod
vedením Eduarda Vaníčka a Karla Gamana, bývalých hráčů ostravských
Vítkovic a Lokomotivy, kteří oddíl v Havířově založili.

HISTORIE RAGBY V NAŠEM
REGIONU A HAVÍŘOVĚ
RAGBY SICE V LETOŠNÍM ROCE OSLAVUJE V HAVÍŘOVĚ
50. VÝROČÍ VZNIKU, ALE V REGIONU NAJDEME STOPY
TOHOTO SPORTU UŽ MNOHEM DŘÍVE. DOLOŽENA JE
EXISTENCE VOJENSKÉHO RAGBYOVÉHO TÝMU, KTERÝ
TVOŘILI VOJÁCI PRACOVNĚ TECHNICKÝCH PRAPORŮ
NA KAMČATCE A HRÁVALI EXHIBIČNĚ V PETŘVALDĚ,
NEBO DRUŽSTVO DOROSTENCŮ ORLOVSKÉHO GYMNÁZIA.
Počátkem padesátých let expandoval rozvoj těžby uhlí
v Ostravsko-karvinském revíru takovým tempem, že se
nedostávalo pracovníků a vláda tento nedostatek řešila
částečně náborem brigádníků po celé republice, částečně do
revíru umístila tzv. vojenské útvary PTP, tedy pracovně
technické prapory, ve kterých byli převážně pro vládnoucí
komunistickou stranu politicky nespolehliví občané, ale také
dobrovolníci vojáci, kteří si tak mohli až o rok zkrátit základní
vojenskou službu.
Mezi vojáky PTP v Petřvaldě byl i hráč nejstaršího
ragbyového klubu v Československu, pražské Slavie, tehdy
pojmenované Dynamo Praha, Milan Bělohlávek. A protože
ragbisté jsou - jak se kdysi vyjádřil trenér a funkcionář
Zbrojovky Brno Viktor Šťastný - jakýmisi ragbyovými
věrozvěsty, kteří šíří ragby, kam přijdou, tak i Milan Bělohlávek
hned založil ragbyový tým, který pak hrál hlavně v Petřvaldě

SOCHY, KTERÉ NEUVIDÍME
Plastika J. Wielguse zpodobňující ragbistu
při vhazování míče z autu měla stát na
travnaté ploše u Městské sportovní haly. Na
snímku studie figury.
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exhibiční utkání před fotbalem.
Tréninkům i zápasům obvykle

přihlíželi petřvaldští kluci, kteří si
hned ragby zkoušeli s fotbalovým
míčem, samozřejmě po svém, podle
vlastních pravidel. Mezi nimi byl
i školák Karel Gaman, jeden z pozdějších zakladatelů havířovského
ragby.
S dorostenci Lokomotivy také
v roce 1961 hrál (na snímku výše
s míčem) jedno z utkání finále
přeboru republiky dorostu v Havířově na hřišti Slovanu na
Šumbarku.
V Havířově se část přeboru hrála
z propagačních důvodů a bylo to
vůbec první ragbyové utkání, které
kdy Havířované mohli vidět.
Za pět let už coby mladý muž
přichází do Havířova trvale a hned
se zapojuje do práce v mladém,
necelého půl roku starém oddílu,
který založil v lednu 1966 kolega
z ostravské Lokomotivy Eda
Vaníček. Dohoda zněla jasně – jeden
se bude věnovat organizaci a financím, druhý bude trénovat kluky.
Dohoda platila jen půl roku, hned
zkraje roku 1977 se Vaníček
odstěhoval z Havířova a začalo
období, které formovalo nejen
budoucí kádr hráčů, ale také budoucích trenérů a funkcionářů,

který funguje dodnes. Nejprve ve
funkcích pomáhali rodiče a známí,
ti ovšem nemohli
nahradit scházející
trenéry, a tak to na
tréninku vypadalo
jak v malotřídkách,
vedle desetiletých
žáčků
trénovali
současně i pětadvacetiletí muži.
Postupně k žákům přibyli dorostenci, od roku 1972
i muži, kteří začínali
v divizi, kde sice
v ročníku 1972-73
obsadili poslední místo, ale už
v dalším ročníku byli druzí a v roce
1975 divizi vyhráli. V následném
roce byly soutěže ve všech sportech
reorganizovány a byly ustaveny
národní ligy. Havířovští muži mezi
osmi týmy obsadili v roce 1976
pátou příčku. Tímto rokem začal
dostih za postupem do 1. ligy.
Zpočátku
to
vypadalo
na
jednoduchou záležitost, ale trvalo
dalších osm let, než tým dorostl
prvoligové úrovně.

Mnohdy scházel malinký krůček,
jako třeba v roce 1982, kdy se
otvíralo ragbyové
hřiště
u dnešní Městské sportovní haly
(dříve Slavia), havířovští vedli
v kvalifikaci nad Ostravou 3:0, aby
v nervózním závěru prohráli
dvěma trestnými kopy 3:6.
Postup do nejvyšší soutěže se
povedl v roce 1984 a během čtyř
let, teď už zkušený tým na vrcholu
sil, dobyl poprvé bronzové
medaile. To byl vrchol sinusoidy,
která pak už jen směřovala dolů.
V roce 1991 omlazené mužstvo
sestoupilo a trvalo 10 let, než se
vrátilo na svůj zenit.
V devadesátých letech klub
získal
dvakrát
titul
mistrů
republiky v kategorii kadetů (do
16 let) a juniorů, na tento úspěch
navázali v roce 2004 starší žáci
a muži v roce 2004 a 2006, kdy
vybojovali mistrovský titul v ragby
o 7 hráčích. Muži pak v roce 2005
získali bronzové medaile v nejvyšší
soutěži nyní nazvané extraliga.
Historicky největšího úspěchu
havířovští muži dosáhli v roce
2012, kdy se stali vicemistry České
republiky (na snímku níže).
(Autor článku: Karel Gaman)
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