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Úvod
Český bridžový svaz (dále ČBS) žádá o dotaci v programu TALENT od roku 2018. V následujících letech
2020-24 bychom zachovat a udržet stávající projekt.
ČBS v roce 2020 navazuje na projekt z roku 2019 a pro věcné hodnocení je tak možné využít
hodnocení z roku 2019.
ČBS nemá zřízené SCM / SA / SpS dle definice výzvy programu a proto jsou přiloženy seznamy SCM
a SpS prázdné.
Výuka bridže a příprava mládeže organizovaně probíhá od roku 2000. V posledních několika letech
prošel ČBS revitalizací a výuce a organizace mládeže se začali věnovat mladí profesionálové, kteří
prošli tréninky vedenými zahraničními trenéry. Dobré kontakty v zahraničí a organizace trenérských
kurzů na mezinárodní úrovni výrazně pomohly v přípravě strategického plánu pro výuku mládeže v
ČR.
Bridž je náročná strategická hra, která spojuje logické myšlení a spolupráci s partnerem. Patří do
kategorie tzv. myšlenových sportů. Na rozdíl od ostatních sportů v této kategorii (šachy, mezinárodní
dáma a GO) je právě hra ve dvojici tím odlišným elementem – spolupráce, komunikace, týmová hra.
Bridž není to obyčejná karetní hra jak se často lidé mylně domnívají. Karty jsou pouze pomůckou ke
hře, dalo by se velmi snadno hrát s kameny či jinými pomůckami. Bridž je hra založená pouze na
schopnostech hráčů, nikoli na počátečním rozložení karet. Toho je dosaženo v soutěžním bridži
porovnáváním hráčů s těmi, kteří drží identické rozložení karet jako jejich soupeři. Právě tento prvek
odlišuje bridž od všech ostatních karetních her.
Bridž je unikátním sportem kde ženy i muži hrají spolu, i proti sobě. Bridž dělí hráče na kategorie dle
věku, navíc se pořádají soutěže pro smížené či pouze pro rize dámské páry. Ve všech kategoriích však
mohou ženy hrát proti mužům. Bridž nabízí všem roznocené podmínky hrát v kategorii „Open“, ve
které mezi sebou soutěží muži, ženy, junioři i důchodci, dokonce i zdravotně postižení – záleží jen na
dovednostech hráčů. Velký důraz je kladen na inkluzi, nejlepším důkazem inkluze je výuka bridže
v Israeli, kde vedle sebe hrají junioři židovského i muslimskho původu. Právě Israel svými projekty
potvrzuje, že bridž boří hranice mezi náboženstvím, generacemi i pohlavím.
Komplexita hry a počáteční náročnost se dá přirovnat k výuce cizího jazyka. Proto je obtížné začít
bridž učit od raného věku. Díky novým přístupům výuky se v celém světě věk začínajících dětí
postupně snižuje a ideální věková hranice pro začátek se v současnosti pohybuje mezi 10-12 lety.
Právě na tomto zjištění je založen koncept výuky bridže v ČR.
Výuka bridže v ČR probíhala již dlouhé roky při gymnáziích v Havířově a Uherském Hradišti. Právě
z těchto center pochází většina juniorských reprezentantů. Začátkem milénia probíhala výuka také
v dalších městech: Praha, Pardubice, České Budějovice, Trutnov. Chybějící koncept následné přípravy
hráčů pro reprezentaci a omezené finanční možnosti hráčů i trenérů však způsobily zánik těchto
center. ČBS již začal s projektem, který cílí na obnovení těchto bridžových center a založení dalších při
základních školách a gymnáziích.
Vedoucí projektu je Milan Macura – profesionální hráč a trenér bridže, který je také členem European
Youth Committee, která organizuje školení trenérů a vrcholové juniorské soutěže na mezinárodní
úrovni.
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Již v roce 2016 se podařilo úspěšně založit kroužky bridže pří gymnáziu Elišky Krásnohorské v Praze a
Mensa gymnáziu v Praze. V roce 2018 se projekt „Bridž do škol“ rozšířil do Gymnázia Louny a na
základní školy V Rumburku a v Mikulášovicích v Severních Čechách. Pro další rozšíření je třeba více
kvalifikovaných trenérů, kteří jsou v bridži velmi težko k sehnání vzhledem k náročnosti hry – proces
vzdělávání počítáme spíše na roky než měsíce.
První kroky jsme již udělali a spolupráce se školami dokazuje, že právě ve výuce mládeže leží
budoucnost bridže v ČR. Jen na těchto pěti školách se v roce 2018 podařilo „náborovat“ přes 70 dětí,
což je 14% aktuální členské základny. V roce 2019 pokračovaly nábory na výše zmíněných školách.
Náročnost hry si však každoročně vybírá svou daň a proto se na té nejnižší úrovni hráči často
obměňují. Kritickým bývá třetí rok výuky a pak přechod na vysokou školu.
V případě rozšíření základny trenérů a fungující koncepce mládežnických soutěží a výuky se počet
škol i sportovců může zněkolikanásobit. Potenciál je obrovský a zejména dopad na zlešení výsledků
při výuce v ostaních předmětech je lákadlem pro ředitele škol zařadit výuku bridže mezi volitelné
předměty. Doufáme, že v budoucnu by mohl bridž figurovat na základních a středních školách jako
jeden z volitelných předmětů jako je tomu v zahraničí. Fakt o zlepšení studijních výsledků dětí hrající
bridž oproti žákům, kteří bridž nehrají, dokazují vědecké práce z Polska a Ameriky. Dokonce i
Univezita Karlova vede na Matematicko-fyzikální faktultě již čtvrtým rokem nepovinný předmět
„Matematicko-logické metody v bridži“.

Popis projektu
Příprava sportovců probíhá ve třech fázích:
1. Základní výuka ve školách
2. Pokročilá výuka v bridžových klubech
3. Vrcholová příprava na reprezentační úrovni (zajišťuje svaz)
Základní výuka ve školách
Právě vytvoření širší základny škol s výukou bridže a udržení těch aktuálních je cílem pro následující
roky. Vznik kroužků bridže při základních školách a víceletých gymnáziích je prvním krokem pro
základ fungujícího systému přípravy sportovně talentované mládeže.
V této fázi jsou základními cíli seznámit žáky s komplexními pravidly bridže, naučit je spolupracovat se
svými spolužáky, naučit se prohrávat i vyhrávat a zejména dodržovat pravidla fair play a inkluze.
Výuka probíhá formou deskové hry mini-bridž, a formou instruktážních videí, které mohou využít
trenéři při výuce a žáci k nim mohou mít přístup z pohodlí domova. Právě výuka srkze instruktážní
videa hraje v moderním světě klíčovou roli v rozvoji hráčů a v možnosti oslovit velké masy bez
finanční náročnosti a nutnosti větší základny kvalifikovaných trenérů. Hlavním cílem do roku 2022 je
vytvořit kompletní knihovnu videí popisujích herní strategie a zpřístupnit ji trenérům i hráčům. V roce
2019 již vytvořila Havířovská bridžová akademie video lekce pro 9 ročníků výuky.
Díky zjednodušené variantě hry se mohou žáci porovnávat a soutěžit mezi sebou již od prvních hodin
výuky. V roce 2019 proběhly první soutěže v této hře na úrovni škol. V roce 2020 pak proběhnou další
soutěže pro začátečníky a bridžové turnaje pro pokročilejší hráče.
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Bridžové kluby
Bridžové kluby zajišťují další výuku bridže pro ty pokročilejší a nabízejí pravidelné soutěže na týdenní
bázi a tak dávají žákům možnosti se dále zlepšovat, ale hlavně se porovnávat s lepšími hráči.
Na Moravě zajišťuje toto hraní a další výuku Havířovská bridžová akademie, v čechách je to pak BK VŠ
a BKP, které sídlí v Praze, kam směřuje většina bridžistů z menších měst na vysokou školu. Tyto kluby
organizují pro pokročilé hráče dodatečné tréninky nejen přes týden, ale také o víkendech. Trenéři zde
získají přehled o jednotlivých hráčích a mohou již přistupovat k výuce individuálně.
Na základě výsledků v klubech, ale i v celostátních soutěží doporučují kluboví trenéři hráče pro
reprezentaci.
Reprezentace
Sportovci jsou do reprezentace zařazeni na základě jejich výsledků, doporučením jejich lokálními
trenéry a zejména jejich odhodlání na sobě dále pracovat.
Příprava juniorské reprezentace je organizována formou víkendových tréninků, odpoledních školení,
ale také pomocí internetu a herních portálů. Právě hraní na internetu v dnešní době pomáhá ke
zlepšování hráčů nejvíce. Možnost odehrání více partií, porovnávání se s top hráči, motivace
soutěžení pomáhá vychovávat kvalitní hráče, kteří doplňují Open reprezentaci. Z generace 1995-97 se
povedlo Eriku Klemšovi, Lucii Kohutové a Lukáši Kolkovi, nejen dovést medaile z juniorských soutěží,
ale jsou již zařazeni mezi stálou Open reprezentaci a dokazují top úroveň i na jejich stále juniorský
věk. Doufáme, že dlouhodobou prací a udržení financování tohoto systému vychová více takových
hráčů. Výuka jedné generace trvá 8-10 let.
Koncem listopadu 2019 proběhne v Praze první ročník Mistrovství Střední Evropy, které je vrcholovou
juniorskou akcí zároveň pro ČR, Slovensko, Rakousko i Maďarsko, účastnit se však budou i hráči
z jiných zemí – Polska, Estonska a Balkánských zemí.
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Cíle projektu
1) Zajistit juniorům důstojné podmínky na reprezentačních soutěžích (zejména týkající se ubytování
a stavování).
2) Udržet konkurenční prostředí mezi juniory organizací soutěží mezi školami, národních, ale i
mezinárodních turnajů.
3) Pracovat na zdokonalování výukových materiálů a postupů a zvyšovat kvalifikaci trenérů.

Ekonomika projektu
Ekonomika projektu se dělí do 3 skupin:
1) Podpora juniorské reprezentace na mezinárodní úrovni
2) Příprava reprezentantů v bridžových klubech
3) Organizace soutěží na celostátní a mezinárodní úrovni
1) Podpora juniorské reprezentace
Nejvetší část dotace 135 000 Kč bude využita na částečné pokrytí nákladů reprezentačních akcí.
Hlavním turnajem juniorské reprezentace v roce 2020 je párové ME U26, U21, U16, U13 které se
koná v srpnu v Itálii. Z dotace TALENT hodlá ČBS podpořit účast hráčů v kategoriích U21 a U16/U13.
Jedná se zejména o náklady spojené s ubytováním a stravou, dopravou, vklady do soutěží a
organizační zajištění ve formě kapitána (trenéra) reprezentace. Základním předpokladem je vyslat
alespoň 2 páry v každé kategorii.
Dále se v tomto programu počítá s podporou přípravných mezinárodních turnajů v Německu,
Holandsku a Polsku.
2) Příprava reprezentantů v bridžových klubech
Částa v dotaci 25 000 Kč bude použita na organizační zajištění přípravy reprezentantů na úrovni
klubů a svazu. Na Moravě se o organizaci bridže stará zejména Havířovská bridžová akademie, v
Čechách se jedná o bridžové kluby BK Vysokých škol a Bridžový klub Praha.
Všechny kluby i trenéři mezi sebou úzce spolupracují a pro reprezentační hráče organizuje svaz
víkendová i delší soustředění pod záštitou šéftrenéra juniorské reprezentace Milana Macury a
juniorského koordinátora Adama Janase.
3) Organizace soutěží na celostátní a mezinárodní úrovni
Částka v dotaci 20 000 Kč je určena na organizační zajištění soutěží, zejména za nájem prostor a
řízení turnaje. Kromě celoročních soutěží mezi školami organizuje český bridžový svaz také
Středoškolský pohár a od roku 2019 je pořadatelem mezinárodního turnaje v Praze.

V Praze dne 27.1.2020

Ing. Milan Macura
Předseda Výboru ČBS

