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Koncepce přípravy hráčů mládežnických kategorií v ČR 

Získávání nových hráčů pro reprezentaci vychází ze všeobecného rozvoje hráčské základny mládeže.   

Kategorie U16 

Hráče dělíme dle výkonnosti do skupin: 

S1 (školní výkonnost)  

Nábor nových hráčů spadajících do mládežnických kategorií probíhá výhradně ve školním 

prostředí. Příprava v této skupině klade velký důraz na budování komunity a vytváření sociálních vazeb. 

Nejsou stanoveny žádné primární výkonnostní cíle, kterých by měli všichni dosáhnout.  Je přihlíženo k 

faktu, že plnohodnotnou část skupiny tvoří hráči, kteří vyhledávají bridžové sociální prostředí a 

nedisponují faktickou aspirací na zlepšování se. 

Hráči této skupiny se porovnávají. Jsou seznámeni se základní skórovací tabulkou a za vhodnou 

je považována jejich účast v miniturnajích se selektovanými (nikoliv učebnicovými) rozdáními. 

Maximální důraz je kladen na samostatné myšlení, hráči jsou vedeni k nacházení postupů odvozováním 

z obecných pravidel. 

Nejméně po jednom roce přípravy postupuje část hráčů, která vykazuje snahu hrát na soutěžní 

úrovni, do kategorie S2, na základě výběru školitele této skupiny. Cílem je vytvořit těmto hráčům co 

nejlepší podmínky pro plynulý přechod do skupiny S2. K tomu je zapotřebí zajistit dostatečnou míru a 

pravidelnost hraní.    

S2 (soutěžní výkonnost) 

Tato skupina hráčů je zvána „širším výběrem reprezentace“. Skupina může být poměrně široká 

a mohou se v rámci ní prolínat věkové kategorie, roli hraje také regionální příslušnost. Celková 

odpovědnost za skupinu S2 však náleží trenérům jednotlivých věkových kategorií. 

Vlastní přípravu skupiny vede člen trenérské skupiny. Trenér má v otázkách přípravy nominační 

a kontrolní funkci. Sleduje účast a výsledky hráčů na soutěžích a jejich aktivitu při přípravě. Trenér může 

využít různých forem přípravy (lekce, cvičení či jiné aktivity organizované lektorem, resp. jiným členem 

trenérské skupiny). S obsahem každé takové aktivity je předem seznámen a přenáší  jej k hráčům, pro 

které je prospěšný. Jedná-li se o aktivitu opakovanou, může za předpokladu, že ji vykonává jiný člen 

trenérské skupiny, požadovat její plán v delším časovém horizontu. 

Trenér se snaží o podpoření homogenity skupiny, žádný hráč by v přípravě neměl zaostávat. 

Za vhodnou je považována spolupráce hráčů s poradci, kteří se při přípravě individuálně věnují 
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mládežnickým hráčům. Vytváření stálých dvojic ve skupině rozšířené reprezentace není nutné ani 

přímo doporučené. Stále nelze předvídat, jaké individuální pokroky budou hráči vykazovat. Pro 

zachování homogenity skupiny je tedy efektivnější pracovat s různými dvojicemi, a to především na 

obecném rozvoji. Pokud nějaká dvojice aspiruje na výraznější zlepšení, je vhodné uvažovat o jejím 

zařazení do vyšší výkonnostní skupiny.  

Hráči širšího výběru reprezentace již mohou usilovat o nominaci na vrcholné mezinárodní akce, 

mezi které se řadí mistrovství Evropy a světa. Příprava by měla k možnosti zařazení do užšího výběru 

směřovat. Kromě výjezdů na mládežnické soutěže do zahraničí je vhodné podporovat účast hráčů i na 

domácích otevřených turnajích v České republice. K činnosti a aktivitě hráčů trenér přihlíží při nominaci 

do skupiny S3.  

 S3 (reprezentační výkonnost) 

Cílovými akcemi pro tuto skupinu hráčů jsou mistrovství Evropy a světa týmů a párů. Vrcholný 

přípravný turnaj, který by měli rovněž absolvovat hráči reprezentační výkonnosti, představuje White 

House Junior. 

Odpovědnost za přípravu úzkého výběru reprezentace, zahrnujícího omezený počet párů, nese 

hlavní trenér příslušné věkové kategorie. V jeho kompetenci je stanovit přípravné turnaje a případná 

další kritéria, na základě kterých je provedena finální nominace.  

Kategorie U21 

Organizace přípravy v kategorii U21 vychází z postupů v kategorii U16. Lze předpokládat, že do 

tréninkové skupiny U21 vstupují dvojice, které již reprezentovaly nebo byly v nominaci na reprezentaci 

v kategorii U16. Trenér řídí tréninkový proces, tréninky vede osobně nebo v zastoupení jiným členem 

trenérské skupiny. Pozornost by měla být věnována stálým párům, jejich formování a zlepšování 

výkonnosti a partnerských dohod.  

Kategorie U26 

Příprava je individuálního charakteru, důraz je kladen na zlepšování výkonnosti skrze hru v 

konkurenceschopném poli. Hlavní trenér stanovuje dílčí oblasti přípravy. Hráči jsou schopni posoudit 

vlastní úroveň a posun, své výsledky a okruhy, ve kterých by chtěli dosáhnout zlepšení. 


