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Český bridžový svaz 

Předkládaný projekt je zaměřen na organizaci, propagaci a rozvoj sportovního bridže 

v České republice. Bridž se stejně jako například šachy řadí mezi duševní sporty a u hráčů 

pomáhá rozvíjet logiku, psychickou odolnost, schopnost koncentrace a kombinační 

myšlení. Hlavními cíli projektu je zejména zajištění chodu Českého bridžového svazu (ČBS), 

rozšíření členské základny, zvýšení kvality reprezentantů a popularizace bridže pro širší 

veřejnost.  

Rozpočet projektu Podpora sportovních svazů dle dílčích aktivit: 

 Aktivita 1 – Administrativní činnost – 119 400 Kč 

 Aktivita 2 – Sportovní soutěže – 153 000 Kč 

 Aktivita 3 – Mezinárodní aktivity – 97 000 Kč 

 Aktivita 4 – Výuka a metodika – 46 000 Kč 

Aktivita 1 – Administrativní činnost 

Popis: Přibližně 30% finančních prostředků (119 400 Kč) bude vynaloženo na zabezpečení 

základních funkcí a provozu ČBS. ČBS pro své členy zajistí základní servis, jako je organizace 

soutěží na národní úrovni, správa a aktualizace webových stránek, vedení klasifikace, 

správa financí a další nutné administrativní činnosti.  

Cíl: Zajištění chodu organizace 

Cílová skupina: výbor ČBS a další administrativní pracovníci 

Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018  

Aktivita 2 – Sportovní soutěže 

Popis: Největší část finančních prostředků 153 000 Kč (~36%) použije ČBS na zajištění 

organizace soutěží. ČBS bude, stejně jako v minulých letech, pořádat řadu soutěží na 

národní úrovni, přičemž mezi nejdůležitější patří celostátní liga (3 úrovně), párová 

mistrovství České republiky (TOP, IMP a MIX), týmovou soutěž Pohár ČBS a prestižní série 

velkých cen Czech Bridge Tour. Na národní soutěže bude svazem zajištěn vyhovující hrací 

prostor, kvalifikovaný rozhodčí a poháry pro vítěze. Vzhledem k velmi slibnému rozvoji 

bridže v kategoriích žáků (do 15 let), dorostu (do 21 let) a juniorů (do 26 let), který byl 

zaznamenán zejména díky podpoře projektu MŠMT v minulém roce, budou rovněž 

organizována mistrovství republiky i pro tyto kategorie.  

Cíl: Zorganizovat národní soutěže 
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Cílová skupina: všichni hráči sportovního bridže 

Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Aktivita 3 – Mezinárodní aktivity 

Popis: Další důležitou oblastí, kterou ČBS v rámci tohoto projektu podpoří, jsou 

mezinárodní vztahy a to jak na úrovní funkcionářů, tak hlavně na poli sportovní. Na náklady 

spojené s reprezentací ČR v zahraničí použije ČBS v rámci projektu 97 000 Kč (~23%). Výbor 

ČBS je aktivně zapojen do výběru a trénování reprezentačních týmů v následujících 

kategoriích: open, junioři, dorost, žáci a dívky do 26 let. V rámci tohoto projektu budou 

zajištěni kvalifikovaní trenéři pro jednotlivé kategorie a ve spolupráci s kapitány 

reprezentací budou stanoveny národní a mezinárodní soutěže, na kterých bude účast širší 

reprezentace podpořena. Nejdůležitější akce v roce 2018, kde je účast české reprezentace 

velmi žádoucí, budou Mistrovství Evropy týmů (kategorie open) a Juniorské mistrovství 

Evropy párů (kategorie juniorů, dívek, dorostu a žáků). Tyto akce budou podpořeny z již 

schváleného projektu REPRE. Část finančních prostředků bude použita na zaplacení 

členských příspěvků do mezinárodních sportovních federací Europen Bridge Federation a 

World Bridge Federation. 

Cíl: Zajistit řádnou reprezentaci na mezinárodních soutěžích, seminářích a školeních 

Cílová skupina: širší reprezentace ČR, trenéři, rozhodčí, výbor ČBS 

Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Aktivita 4 – Výuka a metodika 

Popis: Zbylých 46 000 Kč (11%) použije ČBS na výuku mládeže na školách a na trenérskou 

činnost. Dále za podpory projektu uspořádá ČBS soutěže pro mládež ve sportovních 

centrech v Praze, Havířově a Uherském Hradišti a celotýdenní soustředění, kde pod 

dohledem kapitánů a trenérů probíhá intenzivní příprava všech mládežnických kategorií. 

Cíl: Podpořit výuku bridže na středních a vysokých školách, zvýšit kvalitu trenérů, zajistit 

výukový program 

Cílová skupina: trenéři, mládež do 23 let 

Harmonogram: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 

Ostatní – využití vlastních prostředků díky financování dílčích aktivit z projektu 

Díky podpoře MŠMT může ČBS využít prostředky získané svou činností na zvýšení kvality 

rozhodčích a trenérů na klubové i národní úrovni. Budou zajištěna příslušná školení, kde 

budou rozhodčí a trenéři proškoleni a otestováni, což do budoucna zvýší kvalitu soutěží, 

zlepší přípravu reprezentací a zefektivní výuku začínajících hráčů. Tato oblast se v ČR teprve 

rozjíždí a doufáme, že díky dlouhodobé podpoře od MŠMT vychováme rozhodčí a trenéry 

světových parametrů. 
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Pro ČBS je dlouhodobou prioritou rozšiřování členské základny, přičemž nábory jsou 

zaměřeny zejména na skupinu hráčů do 26 let. ČBS podpoří náborové akce na středních a 

vysokých školách, z počátku v okolí již stabilních center sportovního bridže v Praze, 

Havířově a Uherském Hradišti, s podporou MŠMT budeme moci tyto akce rozšířit po celé 

republice. Vlastní finanční prostředky budou také využity na zajištění výukových a herních 

materiálů.  

Bridž představuje ideální volnočasovou aktivitu pro lidi důchodového věku. Bridž snižuje 

riziko onemocnění chorobami jako je Alzheimer či demence a měl by být nedílnou součástí 

aktivního stárnutí. ČBS plánuje v rámci tohoto projektu upravit výukovou metodiku a do 

dalších let podpořit také lektory a rozvoj bridže pro hráče důchodového věku.  

Příjmy Českého bridžového svazu jsou zejména z tohoto projektu pro Podporu sportovních 

svazů, z projektu REPRE, členských příspěvků a vkladů do soutěží. Vlastní prostředky 

použije ČBS na výše zmíněné aktivity, zejména tedy na rozvoj bridže a zvýšení kvality 

turnajů. 

 
V Praze, dne 13. 3. 2018 
 
 
         

_______________________ 
Razítko a podpis 


