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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). Minimální počet párů v týmové soutěži jsou 2, obvykle však
vyžadují účast 3 párů, vzhledem k náročnosti soutěže (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 (6 osob), ze kterého postupuje nejlepších 8 týmů na
MS. ME je tedy kvalifikačním turnajem na MS. Týmové ME a MS se organizuje co 2 roky (letos
výjimka v kategorii MIX). 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.
Tyto soutěže se však podle definice MŠMT (přiloženého formuláře) dají brát jako individuální.
Neúčast ČR na těchto soutěžích je způsobena nedostatkem financí.
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 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

Popis projektu
Český bridžový svaz (dále jen ČBS), by rád, jako v roce 2018, podpořil účast hráčů vybraných kategorií
na zahraničních soutěžích ME a MS. Cílem ČBS je v následujících letech pracovat na zlepšení výsledků
v kategorii Open (dospělí). V předchozích letech byl kladen důraz spíše na juniorské kategorie. Bylo to
nejen z důvodu nedostatku financí, ale také z nedostatku kvalitních hráčů a jejich časovými
možnostmi. Díky podpoře MŠMT se nám daří oba nedostatky dohánět – aktuálně jsou již hráči
reprezentace U26 zařazeni do reprezentace Open a začínají se prosazovat. V této sezóně dosáhla
Lucie Kohutová (ročník 1997) nejlepších výsledků ze všech hráčů a další tři hráči juniorské
reprezentace jsou v TOP15. Bohužel v kategorii žen nemá ČBS dostatek dalších hráček, aby se utvořil
reprezentační tým 6 hráček. Proto ČBS podporuje kategorii smíšených párů před kategorií ženy, kde
se mají možnost ty nejlepší z nich prosadit po boku můžů.
ME smíšených párů je na program týmových ME a MS zařazeno nově a v roce 2019 se pořádá ME již
v únoru v Portugalsku, kam ČBS vyšle reprezentační tým. Z ME postupuje nejlepších 8 týmů na MS,
které se bude konat v září v Číně. Postup na MS by byl v evropské konkurenci nevídaným úspěchem a
postup není z historických tabulek očekáván, nicméně není také vyloučen. V rozpočtu této dotace
tedy MS smíšených párů není započteno. Doufáme však, že v případě postupu na MS bude možné o
podporu ještě zažádat.
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Důležitou kategorií pro ČBS je aktuálně U26, ve které máme již delší dobu stabilní tým, který již bojuje
o ta nejvyšší umístění a je nadějí pro zlepšení výkonu Open kategorie. Hlavní zaměření tohoto
projektu je tedy na tuto juniorskou kategorii. Letošní ME juniorů, které pořádá Norsko je kvalifikací
na MS v roce 2020. V letošním roce získala Lucie Kohutová s Erikem Klemšem dokonce dvě stříbrné
medaile z ME párů v kategorii U26 a U26 MIX. Celý tým přivezl také bronzové medaile z Univerzitního
MS.
Podporu mladších kategorií U21 a U16 se částečně chystáme podpořit z tohoto projektu, nicméně
finanční prostředky z dotace REPRE ani zdaleka nedosahují výše, která by byla potřeba na podporu
všech kategorií a soutěží pro rok 2019.
Maximální výše prostředků dle vyhlášených podmínek MŠMT v programu REPRE je pro ČBS 105%.
V roce 2018 jsme obrželi částku 345 000 Kč, čili letos můžeme dosáhnout jen na částku 362 250 Kč.
Rozpočet nutný pro zajištění účasti reprezentace ČR pro rok 2019 je 855 000 Kč.
Díky nastaveným kritériím v programu REPRE máme obavu, že se dostaneme do začarovaného kruhu.
Díky nedostatku financí nebudeme moci na MS vysílat své reprezentanty a ocitneme se tak stále
v kategorii D, ve které při zhoršných výkonech nedosáhneme ani na 100% předchozího roku.
V nejhorším případě by se tak mohlo stát, že se v limitě dostaneme k nulové podpoře. Myslíme si, že
nastavená kritéria věcného hodnocení jsou rozumná, vycházejí však na základě dostaku finančních
prostředků jako 100% základu. Z našeho pohledu se tak jen těžko můžeme dále zlepšovat. Maximální
pětiprocentní růst částky nepokryje ani každoroční zvýšené náklady na ubytování, stravu a cestování,
a to máme oproti ostatním sportům obrovskou výhodu, že nepotřebujeme ke hře speciální výbavu
hráčů.

Cíle projektu
1) Částečně podpořit účast na mezinárodních soutěžích zejména v kategorii Open
a U26.
2) Utvořit konkurenční prostředí mezi zájemci o reprezentování ČR v zahraničí.
3) Na hlavních soutěžích zajistit hráčům důstojné podmínky (zejména týkající se
ubytování a stavování) a tím podpořit kvalitu jejich výkonu a jejich
konkurenceschopnost.
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1) Mezinárodní soutěže ME a MS konané EBL a WBF v roce 2019
V sezoně 2018 pořádá EBL (European Bridge League) a WBF (World Bridge Federation) následující
akce: ME smíšených týmů v Portugalsku (únor), Otevřené ME Turecku (červen), MEJ párů v Norsku
(červenec), Univerzitní ME v Maďarsku (červenec), MS juniorů v Chorvatsku (srpen), MS týmů v Číně
(září), ME Malých federací (podzim, čas i místo zatím nejsou známé), viz následující tabulka:

Tabulka 1: Mezinárodní soutěže EBL a WBF v roce 2019
Název soutěže
ME MIX týmů
OME párů a
týmů
MEJ národních
týmů
Univerzitní ME

Typ
ME
OME

Místo konání
Lisabon,
Portugalsko
Istanbul,
Turecko

ME

Oslo, Norsko

UME

Budapešť,
Maďarsko
Opatija,
Chorvatsko

OMEJ párů a
týmů

OMEJ

MS týmů

MS

Wuhan, Čína

ME Malých
federací

ME

Novi Sad,
Srbsko

Kategorie
Open MIX
Open, MIX, Ženy,
senioři (65+)
U26, U26W, U21,
U16
U25 uni
U16, U21, U26,
U26W
Open, ženy,
senioři (65+), MIX
Země s členskou
základnou menší
než 700 hráčů

Týmy/páry Datum konání
22. - 28. února
Týmy
2019
15. – 29.
Páry, týmy
června 2019
5. – 11.
Týmy
července 2019
Týmy
24.
–
28.
července 2019
20. – 29. srpna
Páry, týmy
2019
14. – 28. září –
Týmy
2019
Týmy

Podzim 2019

a) Soutěže, které ČBS plánuje v roce 2019 podpořit z dotace REPRE
V sezoně 2019 jsou hlavní prioritou týmová soutěž ME MIX v Portugalsku, ze které je možné se
kvalifikovat na MS. Dále je to částečná podpora (vklady do soutěže a doprava) párů na Otevřeném
ME v Turecku v kategorii Open a MIX. Částečná podpora týmu U26 na ME juniorů v Norsku. Alespoň
minimální podpora (vklady, cesta) párů na MS juniorů v Chorvatsku v kategorii U26, U21 a U26W.
Podpora týmu na ME malých federací.

b) Soutěže, které ČBS v roce 2019 neplánuje finančně podpořit
Ostatní soutěže a kategorie vyjmenované v Tabulce 1 tohoto dokumentu ČBS nemůže z důvodu
nedostatku financí podpořit. ČBS bude hledat další cesty k podpoře ostatních soutěží z jiných zdrojů,
nemůže však zaručit úspěch.

2) Financování projektu
ČBS díky podpoře z dotace REPRE hodlá zaplatit vklady do soutěží, dopravu a na vybraných soutěžích
také ubytování a stravu, která je nabízena organizátory jako balíček a pohybuje se v rozemí 60-120
EUR na noc a hráče.

a) Druhy nákladů
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. Při 4 denním ME open párů je to tedy
400 EUR za pár, u juniorů 150 EUR. Vklad do soutěží týmů bývá zhruba 3 500 EUR v Open kategorii a
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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 od nich vyžaduje vysokou míru spoluúčasti.
Doprava závisí na místě konání. Díky geografickému umístění ČR je většina zemí 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 financovat.
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. Standardem by měl být alespoň 3* hotel
s dvěma hráči na pokoji a plnou penzí. Hrává se 7-9 hodin denně, takže času na vlastní stravování
není mnoho.
Reprezentační dresy nakupuje ČBS od firmy Alpine Pro za zvýhodněnou cenu. Na sezonu 2019 hodlá
ČBS v rámci úspory nákladů využít dresy z roku 2018 (trička z olympijské kolekce). Tento náklad tedy
není v žádosti této dotace zařazen.

b) Výše nákladů a spoluúčast hráčů
V dopravě počítá ČBS s dopravou osobními automobily či letadlem. Na ME v Portugalsku má tým již
zakoupeny letenky nízkonákladové společnosti. Na Otevřené ME týmu v Turecku je také třeba letět,
letenky však zatím nejsou zakoupeny z důvodu nejisté účasti (finanční náročnost). Na ME juniorů
v Norsku se plánuje kombinace letecké dopravu do Osla a následně vlaku či autobusu na místo
konání (cca 150 km od Osla). Jedinými soutěžemi, na které je možné se dostat autem jsou OME
juniorů v Chorvatsku a ME Malých Federací v Srbsku.
Startovné do soutěží je předem dané a jeho výše je 2 250 EUR za ME MIX národních týmů, 400 EUR
za pár a 800 EUR za tým na OME v Turecku, 150 EUR za pár na OMSJ v kategorii U26, U21 a U26W.
Na ME Malých federací se startovné neplatí – organizaci turnaje hradí pořadatel.
Podrobně viz následující tabulka:

Tabulka 2: Celkové náklady na reprezentační akce v roce 2019 dle položek (v Kč)
Název soutěže
ME MIX týmů
OME párů a
týmů
MEJ národních
týmů U26 a U21
OMSJ párů a
týmů
ME Malých
federací
Celkem

Startovné

Doprava

60 000

24 600

Ubytování
a strava
51 000

135 600

Z dotace
REPRE
113 400

Chybějící
zdroje
22 200

84 000

72 000

0

228 000

95 600

132 400

47 000

0

50 000

271 000

51 150

219 850

72 000

0

30 000

191 200

50 400

140 800

9 600

20 250

0

0

29 850

17 200

12 650

186 200

341 250

0

80 000

855 650

327 750

527 900

Dresy

Trenéři

Celkem

0

0

72 000

0

48 000

126 000

57 200

32 000

0
248 200

ČBS žádá v programu REPRE o dotaci ve výši 327 750 Kč, což činí 38% rozpočtované částky na
všechny soutěže. Do rozpočtu není započítáno MS MIX týmů, ve kterém není zatím jasné, zda se
bude moci ČR účastnit (kvalifikace z ME v únoru).
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3) Reprezentační týmy
Základní podmínkou reprezentace ČR v bridži je zaplacení soutěžního členství v ČBS na danou sezonu,
podepsání kodexu reprezentanta, aktivní účast na tuzemských soutěžích a dostatečná výkonnost.

a) Nominace hráčů v seniorské kategorii
Výběr hráčů v týmových soutěžích je uskutečňován prostřednictvím týmové kvalifikace. Hráči sestaví
týmy, které by měly zájem ČR na týmovém turnaji za daných podmínek reprezentovat. ČBS uspořádá
kvalifikační zápas, jehož vítěz získá právo reprezentovat ČR na daném turnaji. V případě že se přihlásí
pouze jeden tým, získává tento tým právo reprezentovat, posuzuje se pouze aktuální výkonnost
hráčů.
Seznam TOP hráčů dle aktuálního žebříčku (http://www.matrikacbs.cz/Ranking.aspx) je uveden
v příloze a) seznamy reprezentačních týmů. Může se však stát, že nakonec bude reprezentovat hráč,
který se v tomto seznamu nenachází. Stane se tak za předpokladu, že se tento hráč zúčastní OME a
předvede lepší výkon než hráč z reprezentace. Žebříček hráčů je sestaven pouze z výsledků
tuzemských soutěží.

b) Nominace hráčů v juniorských kategoriích
V juniorských kategoriích vybírá reprezentační páry i týmy kapitán jednotlivé kategorie. V případě, že
kapitán pro danou sezonu není stanoven, vybírá reprezentanty výbor ČBS. 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.
Seznam TOP hráčů dle aktuálního žebříčku (http://www.matrikacbs.cz/Ranking.aspx) je uveden
v příloze b) seznamy reprezentačních týmů. Může se však stát, že nakonec bude reprezentovat hráč,
který se v tomto seznamu nenachází, a to za podmínky, že u tohoto hráče dojde k výraznému
zlepšení proti předchozímu období.

V Praze dne 21.3.2019

Ing. Milan Macura
Předseda Výboru ČBS

