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Úvod 

Bridž je tradiční karetní hrou, která ve své sportovní formě náleží do kategorie myšlenkových sportů. 

Základní soutěžní jednotkou je pár. Bridžové soutěže jsou párové (každý pár soutěží za sebe) a 

týmové (několik párů hraje za jeden tým). V týmových soutěžejích je třeba minimálně dvou párů, 

obvykle se však tým složen ze třech párů a to z důvodu náročnosti soutěže a doporučenému střídání 

párů (soutěž běžně trvá 7-10 dní, denně se hraje 7-9 hodin). Během dne hráči odehrají předem 

určený počet partií (tzv. rozdání), čas na odehrání jedné partie je cca 9 minut. 

Dle rozdělení sportu mezi kolektivní a individuální patří bridž do obou kategorií. Hlavní 

(nejprestižnější) disciplínou ME je soutěž týmů (4-6 hráčů), ze kterého postupuje nejlepších 8 týmů na 

MS. ME je tedy kvalifikačním turnajem na MS. Týmové ME a MS se organizuje co 2 roky. Doplňkem 

těchto hlavních týmových soutěží jsou každé 2 roky takzvané „Otevřené ME a MS“, kam se mohou 

hlásit páry i týmy složené z hráčů různých národností. Počet hráčů reprezentujících svou zemi není 

omezen čili počet startujících je výrazně vyšší než na ME týmů, kde každou zemi reprezentuje jen 

jedno družstvo. V párových soutěžích bývá přes 200 párů. Kvalita soutěže tak bývá často i vyšší 

vzhledem k účasti více kvalitních hráčů z vyspělých bridžových zemí. Párové soutěže se však podle 

definice MŠMT a bridžového pohledu dají brát jako individuální. ČR se těchto soutěží často neúčastní 

vzhledem k nedostatku finančních prostředků. 

Věkové a genderové kategorie v bridži jsou: U13 (nově vznikající kategorie), U16 (kids), U21 

(youngsters), U26 (juniors), U26W (ženy juniorky), Open (dospělí bez omezení věku či pohlaví), Mix 

(pár muž+žena), Women (ženy bez omezení věku) a Seniors (65+). Toto členění vychází z náročnosti 

hry (obvykle se začíná s výukou základů hry po desátém roku věku) a možnosti dlouhodobě 

reprezentovat na vysoké úrovni. 

Podrobnosti o jednotlivých kategoriích a typech soutěží naleznete na stránkách ČBS: 

http://czechbridge.cz/representation  
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Popis projektu 

Český bridžový svaz (dále jen ČBS), by rád navázal na podporu Open reprezentace jako tomu bylo 

v roce 2019. Hráči z kategorie U26 postupně přecházení do kategorie Open a rozšiřuje se tak úzký 

reprezentační tým.  

V roce 2019 se podařilo přivést stříbro z ME Malých federací, stříbro z ME Univerzitních týmů a jen 

těsně unikla přímá kvalifikace na MS v kategorii U26, kde český tým skončil smolně na 9. místě. I tak 

může být tým U26 na MS pozván jako první náhradník v případě, že některé ze zón WBF nevyužijí 

všechna svá místa, což se pravidelně stává např. u Afriky.  

Dlouhodobé podfinancování v kategorii Open ztěžuje zlepšení v této kategorii, kde je vysoká 

konkurence profesionálních hráčů z jiných Evropských zemí. Kvalifikace na MS (nejlepších 8 týmů) je 

v této konkurenci aktuálně spíše snem, není však při dlouhodobé práci a dostatku financí na přípravu 

nemožná. Umístění v první polovině startovního pole v kategorii Open či MIX bychom považovali za 

velký úspěch a je to také cílem v roce 2020.  

Podpora MŠMT v programu REPRE bude v roce 2020 použita na pokrytí cestovních nákladů, 

ubytování a vklady do turnajů – pouze vklad na ME týmů činí 90 000 Kč, což je ¼ možné přidělené 

dotace. 

Základním cílem v následujících letech je vytvoření stálého reprezentačního kádru v kategorii Open a 

zajistit financování na hlavní soutěže v daném roce, ale zároveň se snažit umožnit hráčům pravidelně 

trénovat a získávat zkušenosti na mezinárodních akcích mimo ME.  

Cíle projektu 
 

1) Finančně podpořit účast na pravidelných mezinárodních soutěžích v kategorii Open  

a U26. 

2) Vytvořit stálý reprezentační kádr, motivovat hráče k účasti na mezinárodních akcích a snažit se 

zajistit pravidelnou přípravu.  

3) Na hlavních soutěžích zajistit hráčům důstojné podmínky (zejména týkající se ubytování a 

dopravy) a tím podpořit kvalitu jejich výkonu a jejich konkurenceschopnost. 
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1) Mezinárodní soutěže ME a MS pořádané EBL a WBF v roce 2020 
V sezoně 2020 pořádá EBL (European Bridge League) a WBF (World Bridge Federation) následující 

akce: European Winter Games v Monaku (březen), ME týmů (Open, Ženy, MIX, Senioři 65+) 

v Portugalsku (červen), MEJ párů (červenec, pořadatel aktuálně neznámý), Univerzitní MS v Polsku 

(září), World Bridge Games (pořadatel i datum aktuálně neznámý), MS juniorů v Itálii (srpen), ME 

Malých federací v Litvě (podzim), Online MS (novinka, individuálné soutěž s umělou inteligencí). 

Tabulka 1: Mezinárodní soutěže EBL a WBF v roce 2020 

Název soutěže Typ  Místo konání Kategorie Týmy/páry Datum konání 

European Winter 
Games 

ME Monako Open Týmy 
29. února – 6. 
března 2020 

ME národních 
týmů 

ME 
Madeira, 

Portugalsko 
Open, MIX, Ženy, 

senioři (65+) 
Týmy 

17. – 27. 
června 2020 

MEJ párů MEJ Neznámé 
U26, U26W, U21, 

U16/U13 
Páry Červenec 2020 

Univerzitní MS UMS 
Bydgoszcz, 

Polsko 
U25 uni Týmy 

11.-16. září 
2020 

MSJ týmů MSJ Itálie U26 Týmy Srpen 2020 

ME Malých 
federací 

ME Vilnius, Litva 
Země s členskou 
základnou menší 

než 700 hráčů 
Týmy Podzim 2020 

World Bridge 
Games 

MS Neznámé 
Open, Ženy, 
senioři (65+) 

Páry, týmy Podzim 2020 

Online MS MS 

Kvalifikace na 
internetu, 

finále zatím 
neznámé 

Open Jednotlivci 
Březen až 
listopad 

 

Soutěže, které ČBS plánuje v roce 2020 podpořit z dotace REPRE 
V sezoně 2020 jsou hlavní prioritou týmové soutěže v kateogorii Open - European Winter Games v 

Monaku a zejména ME národních týmů v Portugalsku, ze kterého je možné se kvalifikovat na MS. 

Podpora týmu na World Bridge Games je s daným rozpočtem nemožná, pouze vklad do soutěže byl 

posledně 4 000 EUR za tým.  

Dále je to podpora juniorů v kategorii U26 na ME párů a tradiční ME Malých Federací, kde bychom 

rádi navázali na letošní úspěch. Univerzitní MS bude podpořeno z ČAUS a není v projektu REPRE 

zahrnuto. 

MS juniorů v kategorii U26 závisí na pozvání týmu ČR, které se dozvíme pravděpodobně krátce před 

konáním soutěže. Pro případné financování této mimořádné akce musíme hledat jiné zdroje.  
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2) Financování projektu 
ČBS díky podpoře z dotace REPRE hodlá zaplatit vklady do soutěží, dopravu a na vybraných soutěžích 

také ubytování. 

Náklady na reprezentační akce bychom mohli rozdělit do 4 skupin: startovné, doprava, ubytování a 

strava, reprezentační dresy. 

 Startovné bývá na všech soutěžích podobné a odvíjí se od počtu hracích dnů. Standardní 

sazba je 50 EUR na den a hráče, u juniorských soutěží 50 EUR na den a pár. Vklad do soutěží 

týmů bývá 3 500 EUR v Open kategorii a 3 250 EUR v ženách a seniorech (65+), 2 250 EUR 

v kategorii MIX. Zejména tento náklad je často pro hráče odrazením od účasti, pokud se od 

hráčů vyžaduje spoluúčast.  

 Doprava závisí na místě konání. Díky geografickému umístění ČR je většina zemí v Evropě 

dostupná autem. V případě letecké dopravy je obvykle nutná finanční spoluúčast hráčů, což 

bývá rovněž odrazujícím prvkem účasti. Destinace mimo Evropu jsou tak často nemožné 

ufinancovat.  

 Ubytování a strava je nabízena organizátory jako balíček v částce 60-120 EUR na den a hráče. 

Takové finanční prostředky není aktuálně možné získat. Uchylujeme se tedy k alternativním 

variantám jako jsou apartmány či levné hotely s vlastní formou stravování. Tento nedostatek 

hraje na delších soutěžích velkou roli z hlediska staminy a regenerace.  

 Reprezentační dresy nakupuje ČBS od firmy Alpine Pro za zvýhodněnou cenu. Tento náklad 

není v žádosti této dotace aktuálně zařazen, ČBS plánuje využít vlastní prostředky. 

Veškeré finance v rozpočtu projektu REPRE jsou plánovány na náklady spojené s vklady do soutěží, 

dopravou a ubytováním. Na soutěžích se počítá se spoluúčastí hráčů, ikdyž je snahou ČBS tyto 

náklady minimalizovat. Vzhledem k nedostatku financí na podporu všech reprezentačních akcí ve 

všech kategoriích musí výbor prioritizovat z hlediska dostupnosti soutěže, zájmu reprezentantů 

(časové možnosti a spoluúčast hráčů). Rozdělení dotace bude poměrově mezi pravidelné akce 

s přihlédnutím ke koeficientu soutěže popsané v dokumentu Reprezentace ČR – pravidla pro 

sesatvování REPRE týmů (příloha projektu). 

ČBS žádá v programu REPRE o dotaci ve výši 360 000 Kč (téměř maximální výše 

s předpokladem pozitivního věcného hodnocení). 

V daném rozpočtu nejsou zahrnuty výdaje na mimořádné akce World Bridge Games (bridžová 

olympiáda, která se pořádá pouze jednou za 4 roky) a případná účast týmu U26 na MS národních 

týmů (ČR se v této kategorii na MS ještě nekvalifikovalo). Vzhledem k mimořádnosti těchto akcí 

bychom rádi požádali v případném druhém kole o příspěvek na tyto akce. 
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3) Výběr reprezentantů 
Výběr reprezentantů pro dané soutěže se řídí dokumentem Reprezentace ČR – pravidla pro 

sesatvování REPRE týmů, který je přílohou projektu. Stálá i rozšířená reprezentace bude zveřejněna 

na stránkách ČBS v sekci reprezentace. 

V juniorských kategoriích vybírá reprezentační páry i týmy šéf trenér juniorské reprezentace ve 

spolupráci s juniorským koordinátorem trenéry v jednotlivých klubech. Při výběru se kromě 

základních podmínek a výsledků ze soutěží přihlíží k aktuální formě hráče, píli v přípravě a práci na 

zdokonalování sama sebe ve všech aspektech hry, do které spadá i chování hráče. 

 

V Praze dne 29.10.2020 

 

Ing. Milan Macura 

Předseda Výboru ČBS 

 

 


