
Strategie ÚČBS  

Úvod 

Všechny sporty mají jeden společný znak a tím je soutěživost. Aby bylo možné srovnávat vý-

konnost hráčů, musí každý sportovní svaz pořádat soutěže všech možných typů a pro různé výkon-

nostní úrovně. Úroveň hráčů se může velmi lišit a je proto nutné členit hráče do výkonnostních tříd, 

věkových kategorií či pohlaví. Každý člen sportovního svazu by měl mít možnost porovnávat své 

schopnosti v rámci své kategorie. Aby mohly sportovní svazy možnost srovnání a soutěžení zabezpe-

čit, musí mít promyšlený systém soutěží a klasifikační systém, který by umožňoval porovnání hráčů 

v různých výkonnostních třídách a kategoriích. 

V podmínkách českého bridže, kde není členská základna dostatečně veliká, aby se mohly or-

ganizovat soutěže pro různé výkonnostní třídy zvlášť, je nutné organizovat soutěže pro všechny hráče 

dohromady. Pro možnost dobrého hodnocení a porovnávání výkonnostních úrovní je nutné zajistit 

všem hráčům možnost účastnit se všech druhů soutěží, které organizuje jak ČBS, tak jednotlivé bri-

džové kluby.  

Každý bridžový svaz ve světě má svou vlastní koncepci turnajů a hodnocení. U velkých, finanč-

ně prosperujících svazů však můžeme pozorovat stejné prvky, které motivují hráče k účasti na turna-

jích a podporují přirozenou soutěživost a chuť vyhrávat. U těchto svazů nejsou dokonce motivačním 

prvkem ani ceny pro vítěze, důraz se klade na čest a slávu vítězů a možnost vyniknout v rámci své 

vlastní kategorie a úrovně. 

V posledních letech neproběhly v Českém bridžovém svazu žádné změny či obměny v oblasti 

organizace turnajů a klasifikace. Zastaraly propozice turnajů včetně soutěžního řádu. Kvalita někte-

rých turnajů je horší, některých zase lepší. Celkově se ale účast na turnajích snižuje, místo toho, aby 

se zvyšovala. Mezi hlavní cíle Ústředí Českého bridžového svazu (dále ÚČBS) tedy v následujících patří 

zvětšení členské základny, zvýšení účasti na nejvýznamnějších turnajích a nabídnutí stejných možnos-

tí všem hráčům a klubům. 

Na základě výše zmíněných podnětů plánuje ÚČBS vytvořit novou koncepci turnajů a zároveň 

také upravit klasifikační systém. Proces přeměny není jednoduchý a jednotlivé kroky bude nutné 

(i z časových důvodů ÚČBS) zavádět postupně. Od následující sezony 2012/13 bychom rádi aplikovali 

novou koncepci celostátních turnajů. Nový klasifikační systém a koncepce turnajů na úrovni krajů či 

klubů bude možné zavést nejdříve od sezony 2013/14.  

ÚČBS očekává různé ohlasy od hráčů a klubů na chystané změny. Pokud byste měli chuť přidat 

svůj komentář k jakýmkoliv změnám, neváhejte napsat svou konstruktivní kritiku či chválu na adresu 

ucbs@seznam.cz. Ještě jednou připomínáme, že primární snahou ÚČBS je zvýšit členskou základnu 

(hlavně v mládežnické kategorii), zlepšit organizaci a kvalitu turnajů, umožnit hráčům lepší srovnání a 

nabídnout jim možnosti k vlastnímu zlepšení. Dalšími kroky ČBS budou snaha o medializaci a propa-

gaci bridže pro širší veřejnost a zajištění reprezentace ČR na zahraničních turnajích. Celkový úspěch 

strategie ČBS závisí na kvalitním zpracování dílčích oblastí a jejich vzájemném propojení a na trpěli-

vosti a podpoře bridžových hráčů. Neděláme to pro sebe, děláme to pro bridž! Vše chce ale svůj čas, 



tak buďte prosím trpěliví, a pokud máte chuť se podílet na práci a pomoci v některé z činností, o kte-

ré se ÚČBS stará, neváhejte nás kontaktovat, každá pomoc je vítána. 

Koncepce turnajů v ČR 

 V návaznosti na připravované úpravy klasifikačního řádu, soutěžního řádu a propozic jednotli-

vých soutěží připravuje ÚČBS novou koncepci soutěží organizovaných ÚČBS a bridžovými kluby (BK). 

Hlavním cílem je rozložit organizaci hlavních soutěží během celého soutěžního roku a to pokud mož-

no tak, abychom měli každý měsíc jeden významný turnaj (organizovaný/dotovaný ČBS) a jeden do-

provodný turnaj (pořádaný bridžovými kluby). Pro sezonu 2012/13 a další navrhujeme zařadit do 

hlavních soutěží Celostátní ligu (3 víkendy + finále), Párový přebor s topovým hodnocením (1 víkend), 

Týmový turnaj ve Slavonicích (1 prodloužený víkend) a 5 významných párových turnajů, které budou 

zařazeny do seriálu Czech Bridge Tour (dále CBT) s finančními výhrami pro nejlepší hráče. Do „vedlej-

ších“ soutěží bychom rádi zařadili Přebor republiky smíšených párů, Párový přebor s IMPovým hod-

nocením a jiné významné párové turnaje, které bychom rádi sjednotili pod název Velké ceny (více 

v propozicích VC). 

Celostátní liga 
Struktura celostátní ligy se nebude v následujících letech měnit (1. a 2. celostátní liga o 10 

družstvech + 3. celostátní liga – její struktura bude určena podle počtu a teritoriálního rozložení při-

hlášených týmů ad hoc, se zachováním play-off a baráží mezi ligami). ÚČBS plánuje sloučit organizaci 

turnaje 1. a 2. celostátní ligy (ev. i s 3. celostátní ligou, pokud bude organizována v Praze). Místo ko-

nání bude nově v krásných prostorách Hotelu DUO s možností relaxace pro pauzující hráče (podmínky 

a termíny jsou v jednání). 

Přebory ČBS 
Párové přebory by měly být vrcholem každé sezony a snaha ČBS bude zorganizovat kvalitní pá-

rový přebor (velmi pravděpodobně v hotelu DUO), ve kterém by se vyhlašovali vítězové jednotlivých 

kategorií. Jak bude tento turnaj organizován, ještě není jasné, vše bude včas zveřejněno. Vysoká 

účast na hlavním párovém přeboru je základem úspěchu této soutěže. Po úpravě klasifikačního sys-

tému by měl být tento přebor oproti jiným zvýhodněn vyšším koeficientem soutěže (úrovně). 

Další přebory již budou v režii jednotlivých klubů a budou spadat do „méně významných“ celo-

státních soutěží. Budou to Přebor mixů, Impový přebor, Mezinárodní turnaj juniorských týmů v Hlu-

ku, Juniorský a seniorský přebor. Kromě celostátních přeborů budou moci kluby organizovat přebory 

krajské či klubové, které budou zvýhodněny při přidělování klasifikačních bodů. Přechod na statut 

Krajských a Klubových přeborů se plánuje až po úpravě klasifikačního řádu. 

Velké ceny a vybraný seriál turnajů Czech Bridge Tour 
Jiné významné párové turnaje bychom rádi sjednotili pod jednotný název Velké ceny ČBS. 

Těchto turnajů by nemělo být více než 10. Přidělování statutu VC bude mít na starost soutěžní refe-

rent. Z těchto 10 turnajů se pak bude vybírat 5 turnajů zařazených do tzv. Czech Bridge Tour (dále 

CBT), které budou mít své vlastní celkové hodnocení, na jehož základě se budou přidělovat finanční 

ceny a medaile. Turnaje CBT budou dotovány ČBS. Přidělování statutu CBT bude mít na starost sou-



těžní referent na základě žádostí bridžových klubů, kvality organizace a účasti v minulých letech. Bližší 

informace viz Propozice VC a CBT. 

Ostatní soutěže 
Organizaci dalších soutěží a jejich statuty budeme řešit až od sezony 2013/14 a po úpravě klasi-

fikačního řádu. Cílem reorganizace turnajů a přidělení statutů jednotlivým turnajům je snaha o roz-

vrstvení bodovaných turnajů po celém území ČR a tím umožnit získaní vyšších výkonnostních tříd 

všem hráčům. Vše je spojeno s novým klasifikačním systémem, který by měl umožnit lepší porovnání 

hráčů a tím zvýšit zájem o lépe bodované turnaje. Každý klub, a tím pádem i každý hráč, by měl mít 

možnost zorganizovat/účastnit se stejného počtu lépe bodovaných turnajů. Pro klubové hráče by-

chom rádi do budoucna organizovali simultánní turnaje, které by umožnily srovnat hru bridžistů 

nejen v rámci jejich klubu, ale také s hráči v jiných klubech. Chtěli bychom nabídnout větší možnosti 

porovnání hráčům, kteří nejezdí na celostátní soutěže. 

  



Členské příspěvky 

Členské příspěvky jsou vždy velmi ožehavým tématem ve všech sportovních svazech. 

V bridžovém svazu se za poslední roky ustálil příspěvek na 250 Kč. Na co se peníze vybrané na pří-

spěvcích využily, nebylo zveřejněno. To odrazuje některé hráče od zaplacení členských příspěvků a 

registraci do ČBS. Počet členů svazu je velmi důležitým ukazatelem. Od počtu členů svazu se odvíjí 

jeho financování a prosperita, získávání příspěvků a sponzorských darů. Pokud zajistíme vyšší počet 

registrovaných hráčů, získáme větší možnosti při získávání jiných finančních prostředků. Tím umož-

níme pořádat lépe organizované turnaje, vydávat publikace pro lepší informovanost hráčů a zároveň 

také pro propagaci bridže u širší veřejnosti.  

Bridžoví hráči v ČR by se dali rozdělit do dvou kategorií. První skupinu hráčů tvoří sportovní bri-

džisté, kteří mají zájem soutěžit, účastní se celostátních soutěží, zajímají se o všelijaké bridžové akce a 

pracují na svém zlepšení. Někteří z těchto hráčů mají také zájem reprezentovat ČR na mezinárodní 

bridžové scéně. Druhou skupinu hráčů tvoří rekreační hráči, kteří se chtějí pobavit s přáteli u partičky 

bridže doma, v lokálních bridžových klubech či na bridžových dovolených. Cílem ÚČBS je soustředit 

všechny tyto hráče do jedné organizace (Český bridžový svaz), která by se starala o prosperitu sportu, 

který tak milují. Pokud hráči nemají vlastní chuť věnovat se propagaci a šíření bridže, mohou přispět 

alespoň tím, že se registrují do svazu. Není důležitý jen finanční příspěvek, který může využít ČBS 

k propagaci a zkvalitnění bridže v ČR, je důležité hlavně ukázání zájmu o bridž. Čím větší zájem bude o 

bridž, tím lepší budou podmínky pro jeho hru. 

Z výše popsaných důvodů se ÚČBS rozhodlo změnit výši příspěvků. Hlavní změnou, oproti 

předchozím rokům, je rozdělení příspěvku na tzv. soutěžní příspěvek (aktivní hráči hrající celostátní 

soutěže) a rekreační příspěvek (hráči hrající hlavně v klubech či na bridžových týdnech). Návrh struk-

tury a výše příspěvků do ČBS od sezony 2012/13: 

• Soutěžní příspěvek (<25 let): 250 Kč 

• Soutěžní příspěvek (25+ let): 500 Kč 

• Rekreační příspěvek (<25 let): 100 Kč 

• Rekreační příspěvek (25+ let): 150 Kč 

Zaplacením členských příspěvků se hráči stávají řádnými členy Českého bridžového svazu. Za-

placení soutěžních příspěvků nemusí být ovlivněno jen chutí účastnit se celostátních soutěží, hráči 

mají tímto způsobem také šanci přispět vyšší finanční částkou k celkovému rozvoji bridže.  

Aby měli hráči přehled o tom, jak bude s jejich příspěvky naloženo, zřídí ČBS fondy, které bu-

dou sloužit k financování jednotlivých aktivit. Každým rokem pak bude ČBS zveřejňovat, kolik peněz 

se v jednotlivých fondech aktuálně nachází a kolik peněz a na co se za poslední rok utratilo. Není cí-

lem peníze získané z příspěvků střádat, hlavním účelem je peníze získané z příspěvku investovat zpět 

do bridže, aby z nich měli užitek hlavně hráči, kteří příspěvek zaplatili. Více informací a rozdělení pří-

spěvků je popsáno v odstavci Fondy ČBS. 

  



Fondy ČBS – popis fondů a jejich financování bude ještě dopracováno 

Fondy ČBS mají za úkol rozdělit finanční prostředky, získané z příspěvků či jiných finančních 

zdrojů, na účely, pro které byly vybrány/získány. Každý z fondů je určen k předem stanoveným úče-

lům a peníze získané z aktivit v jednotlivých oblastech tak budou opět využity v této oblasti. 

Rozdělení členských příspěvků do jednotlivých fondů 
Soutěžní příspěvek se dělí: 

• 100 Kč (50 Kč hráčů do 25 let) do Fondu pro chod ČBS 

• 200 Kč (100 Kč hráčů do 25 let) do Soutěžního fondu 

• 200 Kč (100 Kč hráčů do 25 let) do Fondu pro rozvoj bridže 

Rekreační příspěvek se dělí: 

• 50 Kč (0 Kč hráčů do 25 let) do Fondu pro chod ČBS 

• 50 Kč (50 Kč hráčů do 25 let) do Soutěžního fondu 

• 50 Kč (50 Kč hráčů do 25 let) do Fondu pro rozvoj bridže  

Fond pro chod ČBS 
Tento fond je určen na vedení a administraci ČBS. Jsou z něj hrazeny všechny administrativní 

poplatky, které jsou nutné pro chod ČBS, např. poplatky za vedení účtu, pošta, schůze ČBS a konfe-

rence delegátů, a jiné. Dále jsou z tohoto fondu vypláceny odměny za práci pro ČBS, vedení klasifika-

ce a chod webových stránek. Z tohoto fondu je také možné financovat ostatní fondy, ve kterých není 

dostatek financí. Platí se z něj také příspěvky do EBL a WBF, které činí přibližně 50 Kč za hráče (výjim-

ku tvoří hráči do 20 a 25 let). 

Soutěžní fond – bližší popis financování bude dopracován 
Příspěvky na VC 

Organizace MČR 

Školení rozhodčích 

Odměny za umístění v turnajích 

Fond pro rozvoj bridže – bližší popis financování bude dopracován 
Turnaje pro začátečníky 

Odměny lektorům bridže 

Školící materiály 

Propagační akce 

 

 

 


