
 

      

Sehrávka (1. díl) 

EDGAR KAPLAN 



                                    Sehrávka - část první 

Kapitola 1. 

Jak získat zdvihy 

  Licitace skončila, stali jste se vydražiteli a budete hrát toto rozdání v závazku „4 piky“. 

Protivník po Vaší levici vynese a Váš partner vyloží své karty na stůl a stane se dummym. Co 

teď? 

  První věcí co byste měli udělat, by bylo po starém  dobrém zvyku zdvořile říci: „Děkuji 

partnere!“ (Modernějším dnes je namísto toho oblažit partnera mlasknutím rtů). 

Předpokládejme, že dummy má plný počet bodů, které slíbil: (Body 4-3-2-1, dle Kaplana, 

+1 za dubl, +1 za pětibarvu) 

 

Váš list  Stůl 

AK762  Q98  Váš list má 15 b., stůl 12 b., správně jste s 27 b. dospěli 

K93   82  až ke 4 pikům. Nyní však Vám již body nejsou nic  

42   K85  platné, teď potřebujete udělat zdvihy. Nemůžete  

K83   AJ742 očekávat, že Vaši protivníci složí zbraně a že Vás nechají 

     uhrát a zapsat si manš. Při licitaci jste usoudili, že byste 

mohli uhrát 10 zdvihů a teď se je musíte pokusit opravdu získat. 

   

Jsou jen 4 způsoby, jak získat zdvihy: 

1.  Vysokými kartami (honéry), které protivníci nemohou přebít, protože jsou vysoké. (Např. 

Vaše eso a král v pikách, Váš král trefový, dummyho dáma piková a eso trefové. Protivníci 

nemají v těchto barvách vyšší karty.) 

2. Honéry, které jsou téměř vysoké. (Kupř. Váš král srdcový, dummyho král kárový a kluk 

trefový. Protivníci mají toliko jednu kartu, který by je mohla přebít). 

3. Snapováním (přebití vedlejší karty trumfem). Kupř. jsou-li hrána srdce potřetí, stůl může 

získat zdvih malým trumfem. Z ruky můžete rovněž tak získat v kárech. 

4. Na délkové karty. (Kupř. poté, co byly vyneseny třikrát piky, zůstanou Vám v ruce dva 

malé piky – je pravděpodobné, že v žádné jiné ruce již piky nebudou, takže Vaše dva budou 

již vysoké. Totéž platí pro čtvrtý a pátý tref na stole. Tyto zbylé malé karty jsou Vašimi 

délkovými kartami – délkovými zdvihy.) 

 

  Vy jako vydražitelé můžete tedy celkem spolehlivě předpokládat, že získáte pět zdvihů na 

vysoké honéry a další dva na své délkové trumfy. Můžete se pokusit udělat další tři zdvihy na 

honéry, které jsou téměř vysoké, jeden další zdvih snapováním ze stolu a ještě další dva na 

délkové trefy stolu. Je zřejmé, že se Vám nepodaří uhrát všech těchto 13 zdvihů, avšak je to 

Vaše potenciální možnost. Ke správnému sehrání tohoto rozdání – k pořadí, v němž se máte o 

tyto zdvihy pokusit – se vrátíme na konci této části v kapitole 6. Zatím prozkoumáme 

podrobně každou z uvedených 4 možností získání zdvihů. 

 

Kapitola 2. 

Zdvihy na vysoké karty 

  Nejsnadněji se získávají zdvihy vynesením vysokých karet. Je však jistě potěšitelnější a 

estetičtější získat zdvih na trojku než na eso, a jak později uvidíme, vynesení všech Vašich 

vysokých karet by bylo obvykle tou nejhorší metodou k získání zdvihů navíc. Jsou však 

rozdání, při nichž je toto vše, co můžete učinit pro to, abyste svůj závazek splnili. 



  Podívejme se na jeden takovýto případ: 

 

Váš list  Stůl 

KQ5   AJ42  Hrajete „4 srdce“. Prvním výnosem byl kárový král. Jaké 

AQ1073  KJ8  máte vyhlídky? Neměli byste mít potíže s uhráním  

A4   963  závazku, protože máte 10 zdvihů ve vysokých kartách, 

1082   754  5 nejvyšších srdcí, 4 nejvyšší piky a eso kárové. Jsou zde 

     však dvě nebezpečí, na než si musíte dát pozor: 

Protivníci by mohli přebít trumfem (snapovat) jednu z vašich vysokých karet, nemohli byste 

vynést jednu z Vašich vysokých karet, protože předcházející zdvih byl získán nesprávnou 

rukou. K objasnění prvního nebezpečí předpokládejme, že jste získali první zdvih (po 

otvírajícím výnosu) svým károvým esem. Pak vynesete svou pikovou 5 a převezmete ji esem 

ze stolu, vynesete pikovou 2 ze stolu a převezmete ji králem z ruky, pak vynesete dámu. Nyní 

jeden z protivníků již pravděpodobně nebude piky mít a získá tento zdvih malým trumfem. 

 

Vytrumfování 

  Vždy vytrumfujte (tj. zbavte protivníky jejich trumfů) dříve, než vezmete domů své vysoké 

karty ve vedlejších barvách!  
  Vynášíte trumfy a přitom se stále snažíte zůstat ve výnosu, dokud žádný z protivníků nemá 

už malé trumfy, kterými by mohl přebít Vaše vysoké karty. Jakmile protivníci již žádné 

trumfy nemají, přestanete trumfovat a schováte si své zbývající trumfy k přebití jejich 

vysokých karet. Musíte trumfy počítat, abyste věděli, kolikrát je vynést. 

  Nejjednodušší způsob při tom je, počítat pouze trumfy protivníků. To znamená, že v rozdání 

shora uvedeném má Vaše strana 8 srdcí, takže protivníci jich mají 5. Nesete proti králi na 

stole a oba protivníci přiznají – pak mají již jen tři trumfy. Vynesete ze stolu srdcového kluka 

a oba protivníci opět přiznají – pak má jen jeden z nich jediného trumfa. Vynesete ze stolu 

srdcovou 8 a převezmete ji v ruce esem, jeden z protivníků přizná, druhý odhodí malé káro – 

nyní již nemají žádné trumfy, takže můžete přestat hrát srdce. 

 

Které honéry zahrát dříve? 

  Všimněte si pořadí, v němž vezmete domů své honéry v srdcích: 

Vy: AQ1073  Stůl: KJ8  Kdybyste vynesli nejdříve své eso, pak 

převzali klukem ze stolu a potřetí vynesli krále ze stolu, nemohli byste vynést srdce počtvrté, 

kdyby se to ukázalo potřebným. Proč? Protože jste získali třetí zdvih na stole a tam pak již 

nebude další srdce, které by mohlo být vyneseno. Jsou-li vaše honéry rovnocenné – tj. jsou-li 

ve sledu, takže kterýkoli z nich je stejně vysoký (hodnotný) jako ostatní, nejdříve hrajte 

honéry z té ruky, která má v té barvě méně karet. Tak získáte poslední zdvihy v ruce, která je 

v této barvě dlouhá a udržíte se u výnosu této barvy, budete-li ji chtít dále vynést. 

  Tento způsob hry může být velmi důležitý rovněž ve vedlejších barvách. Po vytrumfování 

protivníků v našem příkladě jsou vaše zbývající karty tyto: 

Váš list:  Stůl 

KQ5   AJ42  Nyní chcete získat Vaše 4 zdvihy pikové. Vynesete-li 

Q10   -  svou pikovou 5 proti esu stolu, pak 2 ze stolu proti  

4   96  svému králi a pak svou pikovou dámu, uděláte jen tři 

1082   754  pikové zdvihy. Na stole zůstane ležet ještě vysoký  

     pikový kluk, ale Vy po této hře budete muset vynést 

z ruky. A nikdy se již nedostanete k tomu, abyste mohli vynést ze stolu poslední pik, protože 

stůl už nebude moci udělat nějaký zdvih a dostat se tak do výnosu. 



  Samozřejmě, že budete muset nejdříve vynést z ruky své pikové honéry, protože Váš list má 

kratší piky než stůl. Uděláte zdvih nejprve na svého krále, druhý na dámu a třetí na eso stolu. 

Pak bude na výnosu stůl, takže budete moci vzít i pikového kluka jako čtvrtý pikový zdvih. 

 

  Při získávání zdvihů na vysoké karty je tedy třeba se řídit těmito dvěmi zásadami: 

1) Nejprve udělej zdvihy na vysoké karty z kratšího listu! 

2) Dříve než budeš chtít uhrát zdvihy na honéry ve vedlejších barvách, vytrumfuj protivníky! 

 

Zdvihy na honéry, které nejsou úplně vysoké 

  Nejčastěji nebudete mít v obou listech dost jistých zdvihů, abyste na ně mohli uhrát svůj 

závazek. Budete však mít tu a tam honéry, které jsou téměř vysoké a na než budete moci při 

správné hře získat zdvihy. Předpokládejme, že jste vydražiteli závazku „2 piky“ s těmito listy: 

Váš list  Stůl 

KQJ84  9763  V tomto případě mají protivníci všechna 4 esa, takže ani 

K2   85  jedna karta ani v jednom z Vašich listů není vysoká. 

J1065  KQ4  Máte však hodně králů, dam a kluků, abyste dali  

K7   J843  dohromady potřebné body, můžete na ně udělat zdvihy, 

     ale musíte si je vypracovat. 

  Tato práce je nejsnazší, když máte tři nebo více honérů ve sledu, jako Vaše KQJ v pikách 

anebo v obou listech kombinaci KQJ10 v kárech. Můžete vynést kteréhokoliv z těchto králů, 

který bude přebit esem protivníků. Pak se Vaše nižší honéry stanou vysokými. (Všimněte si, 

že Vám v tomto směru nebude nic platno vynést krále srdcového nebo trefového. Protivníci 

by ho přebili svým esem a pak by se staly vysokými jejich nižší honéry.) Prvním výnosem ze 

strany protivníka po vaší levici je malé srdce. Protivník po vaší pravici udělá zdvih na eso a 

vynese další srdce, na něž získáte zdvih svým králem. Co ponesete pak? Vynesete svého krále 

pikového, čímž vypracujete své nižší pikové honéry na jisté zdvihy a počnete vytrumfovávat 

protivníky. (V tomto rozdání máte devět trumfů – protivníci mají čtyři, přiznají-li oba, zbudou 

jim dva.) Protivník po vaší levici udělá zdvih na trumfové eso a vynese malého trumfa. 

Všichni přiznají a Vy uděláte zdvih na pikového kluka. Stav je tento: 

Váš list  Stůl 

Q84   97  Protivníci již nemají žádné trumfy a začnete tedy  

-   -  vypracovávat svá kára. Můžete k tomu použít jednoho 

J1065  KQ4   honéra, aby vyhnal nepřátelské eso a aby Vám pak  

K7   J843  zůstaly tři vysoké kárové honéry. Jelikož jste získali již 

     dva zdvihy, Vaše tři trumfy a tři zdvihy na kára Vám 

zaručují, že svůj 8-zdvihový závazek splníte. 

  Jak byste postupovali, abyste získali ještě zdvih na svého trefového krále a udělali ještě 

nadzdvih? Nemůžete tohoto krále vynést, protože protivníci mají jak dámu, tak i eso. V tomto 

případě musíte použít jiné techniky. 

 

Pravidlo k zapamatování: 

Vynášej honéra k vyražení vysoké karty protivníka jen ze sledu s dvěma dalšími! 

 

 



Kapitola 3. 

Finesy (expasy a impasy) 

  Je snadné získat zdvihy na vysoké honéry nebo na honéry ve sledu. Naproti tomu je třeba 

více chytrosti a také trochu štěstí k tomu, udělat zdvih na osamoceného krále, dámu nebo 

kluka. Měli jsme již příležitost seznámit se s jedním takovým případem. Na konci poslední 

kapitoly to byla vaše srdcová barva: Vy: K2  Stůl: 85 

  V této barvě udělal Váš král zdvih, přestože protivníci měli všechny ostatní honéry. Jak? 

Protivník po vaší levici vynesl malé srdce, Vy jste dali ze stolu malou, protivník po vaší 

pravici (před Vámi) měl eso, a když ho položil, přiznali jste barvu malou dvojkou. Kdyby 

místo esa dal menší srdce, mohli byste udělat na svého krále zdvih hned, a tak v každém 

případě jste na něj museli zdvih udělat. Způsob, jak na takového krále udělat zdvih je tedy ten, 

že ho musíte přihodit do zdvihu po protivníkovi, který drží eso. Nesmíte svého krále vynést, 

musíte to zařídit tak, aby bylo vyneseno proti němu. 

  V tomtéž příkladě jste chtěli udělat také zdvih na svého krále trefového: 

(1) Vy: K2  Stůl: J843 

  Musíte doufat, že eso drží protivník po vaší pravici a zařídit to tak, abyste do trefového 

zdvihu hráli až po něm. Získáte-li zdvih na stole, vyneste trefovou trojku proti svému králi. 

Dá-li protivník před Vámi eso, přihodíte malou a na krále uděláte pak zdvih později, položí-li 

malou kartu, dáte svého krále a uděláte na něj zdvih hned. (Samozřejmě, že se Vám to 

nepodaří, drží-li eso protivník po vaší levici, který hraje do zdvihu až po Vás, ale pak 

nemůžete svého krále uhrát v žádném případě, leč že by tuto barvu vynesl tento protivník po 

Vaší levici.) 

  Tento způsob hry – výnos proti honéru, který je téměř vysoký, v naději, že vysoký 

nepřátelský honér je v ruce, která musí zahrát do zdvihu dříve, se nazývá finesou1. Probereme 

mnoho variací fines, ale základním principem jich všech, ať již jde o expasy nebo impasy, je 

donutit protivníka, který drží scházejícího Vám honéra, aby se musel rozhodnout, zda ho má 

položit čili nic, před Vámi a aby Vám dal tak možnost zahrát vašeho honéra podle toho, jak 

zahrál on. Samozřejmě, že všechny finesy spočívají jen na naději, že scházející honér může 

být u protivníka, který hraje po vás, leží tudíž za Vámi, nikoli před Vámi. V tomto případě se 

finesa nezdaří. Přece však výnos proti vašemu honéru Vám dává aspoň naději, že na něj 

uděláte zdvih, zatímco jeho vynesením na něj zdvih udělat nemůžete. 

  Jsou tři různé typy fines, které v dalším probereme. Jsou to a) výnos proti honéru – expas, 

b) výnos proti vidličce – impas a c) výnos nepotřebného honéra proti vyššímu – impas podjetí 

honérem. 

 

Vynesení proti honéru (expasy) 

  Příklady vynesení proti králi, které jsme již probrali, jsou nejzákladnějšími případy fines 

(expasů). Zde je další jednoduchá kombinace karet: 

(2) Vy:  Q74  Stůl:  A63  Jak můžete udělat zdvih na svou dámu? 

Vynesením malé karty ze stolu proti dámě, nachází-li se král protivníků před Vámi. Nejprve 

vezmete domů své eso a to pro případ, že by byl král protivníků singl a že by tudíž vypadl. 

Pak vynesete ze stolu malou proti Vašemu téměř vysokému honéru. 

(3) Vy  AK3  Stůl:  J762  Podobně se zde můžete pokusit udělat 

zdvih na kluka tím, že vynesete proti němu doufajíce, že chybějící dáma leží po vaší levici 

před klukem. I zde byste nejdříve měli vzít domů své eso a krále, doufajíce, že dáma vypadne. 

  Tento typ fines má variaci, při níž můžete expasovat proti chybějícímu honéru dvakrát: 

                                                 
1 Pozn. překladatele. U nás rozeznáváme u fines dva druhy: expasy a impasy. Uvedené příklady jsou expasy.  



(4) Vy:  842  Stůl:  KQ6  Musíte pustit zdvih na eso, ale můžete 

předejít tomu, aby Vám přebilo některého honéra stolu, bude-li muset být položeno před nimi. 

Vynesete 2 proti Q stolu. Získá-li Q zdvih, zahrajete některou jinou barvu, abyste se dostali 

znovu do ruky. Pak expas opakujete tím, že vynesete 4 proti K.  

  V jiné variaci můžete finesovat (expasovat) proti dvěma chybějícím honérům. Např.: 

(5) Vy:  QJ5  Stůl:  832  V tomto případě musíte vynést dvakrát ze 

stolu proti svým honérům. Je-li kterýkoli z nepřátelských honérů po vaší pravici (před Vašimi 

QJ), můžete na ně udělat 1 zdvih. 

  Všimněte si, že v uvedených prvních pěti příkladech chcete pustit 1 zdvih na chybějícího 

honéra, který je u protivníků. Vaše finesa (expas) je pokusem o to, abyste zabránili přebití 

Vašeho nižšího honéra vyšším honérem protivníků, později získáte na svého honéra taky 

zdvih. Předpokládejme, že celá barva v našem pátém příkladu je rozložena takto: 

 

  Protivník po vaší levici 
   K1074 

Vy:      Stůl: 
QJ5      832 

  Protivník po vaší pravici 
   A96 

 

Vynesete 2 ze stolu, protivník před Vámi dá 6 a Váš J bude chycen králem protivníka za 

Vámi. Tento expas se nezdařil. Avšak když příště stůl získá zdvih a dostane se tak znovu do 

výnosu, zahrajete z něj 3 proti své Q. Získá-li tento zdvih eso před Vámi, přiznáte 5 a uděláte 

pak zdvih na svou dámu později, jinak ji uhrajete hned. Eso nemůže chytit Vaši dámu 

(hrajete-li správně), protože musí být položeno před ní a tento expas se zdaří. Protivníci 

získají 2 zdvihy na své vysoké honéry, ale Vy v této barvě získáte zdvih také. 

  V dalším budeme jednat o finesách při nichž se budete snažit, aby chybějící nepřátelský 

honér zdvih neudělal – tj. o impasech. 

 

Výnos proti vidličce 

  Nejjednodušší příklad této finesy (impasu) je tento: 

(6) Vy:  73  Stůl:  AQ  V tomto případě má stůl, co lze nazvat 

vidličkou (tenace), což je termín pro označení dvou honérů, mezi nimiž jeden honér chybí. 

Vynesete proti vidličce a zahrajete z ní nižšího honéra, když protivník před ní přihodí nízkou 

kartu. V uvedeném příkladu vynesete z ruky 3 a dáte ze stolu Q (samozřejmě ne, kdyby 

protivník za Vámi, tedy před vidličkou, položil K). Kdykoli K leží před AQ, dáma získá zdvih, 

jediná karta, která může přebít dámu stolu je v ruce, která již do tohoto zdvihu přihodila 

malou kartu. 

  Zde je totéž v poněkud jiné formě: 

(7) Vy:  KJ3  Stůl: A72  Nyní je vidlička ve vaší ruce – KJ. Má-li 

dámu protivník po Vaší pravici, tedy je-li u toho, který musí přihodit do zdvihu před Vámi, 

můžete na tyto karty získat 3 zdvihy. Vemte domů nejdříve eso, kdyby na něj náhodou již 

dáma vypadla. Nevypadne-li, vyneste ze stolu 2 a impasujte svým klukem (ledaže by před 

ním byla položena dáma). V polovině případů Váš kluk získá zdvih a vyimpasujete tak 

chybějící dámu. Obdobně můžete získat zdvih na kluka: 

(8) Vy:  K73  Stůl:  Q105  Vidlička v tomto případě je na stole. 

Zamýšlíte vynést z ruky 3 a ze stolu dát 10, kdyby se neobjevil kluk. Předtím než to však 

učiníte, vyneste ze stolu 5 proti svému králi. Všimněte si, že vždy před výnosem proti 



vidličce (nebo proti osamocenému honéru, jako proti dámě) odehrajete kteroukoli vysokou 

kartu v téže barvě, která nepatří k vidličce. A to proto, abyste eventuálně využili i té nepatrné 

naděje, že chybějící honér Vám vypadne na Vašeho vysokého honéra, který k tomu impasu 

„není vlastně nezbytně nutný“ a to v tom případě, že by chybějící Vám honér byl u některého 

protivníka jako singl. 

  Vidíte jaký je rozdíl mezi impasy a expasy? U expasů (příklady 1-5) mají protivníci 

vysokého honéra, na nějž musíte odevzdat zdvih, ale pokusíte se předejít tomu, aby vám 

přebil vašeho nižšího honéra, který je téměř vysoký a který takto může také později získat 

zdvih. U impasů (příklady 6-8) je honér u protivníků (budete-li mít štěstí) obklopen Vašimi 

dvěma honéry. Je-li vaše vidlička za chybějícím honérem, můžete zabránit tomu, aby na něj 

protivníci udělali zdvih – tj. krále nebo na dámu v příkladě 7 anebo na kluka v příkladě 8. To 

znamená: Nemusíte, leží-li chybějící honér před Vaší vidličkou a hrajete-li správně. 

  Další typ impasu je o něco komplikovanější forma, při níž musíte impasovat dvakrát. Kupř.: 

(9) Vy:  652  Stůl:  AJ10 

  Toto je impas proti dvěma honérům, dvojitý impas, při němž se využije vidlička stolu. 

Vyneste z ruky 2 a dejte ze stolu 10 (ledaže by protivník za vámi položil krále nebo dámu). 

Jestliže na to ztratíte zdvih na vyššího honéra, dostaňte se znova do ruky a hrajte opět proti 

AJ stolu. Je-li jeden z chybějících honérů před vaší vidličkou, vyimpasujete ho a získáte tak 

na tyto karty dva zdvihy. Totéž platí pro tuto kombinaci: 

(10) Vy:  843  Stůl:  AQ10 

  Vynesete 3 proti 10 stolu, čímž impasujete proti klukovi. Jestliže kluk udělá za vaší 10 

zdvih, vynesete podruhé proti Q stolu a impasujete tak proti králi. V tomto případě uděláte 

všechny tři zdvihy, leží-li oba chybějící honéry před vaší dvojitou vidličkou a dva zdvihy, 

leží-li před ní jeden a je-li druhý za ní. 

  V dalším příkladě můžete proti chybějícímu honéru impasovat dvakrát: 

(11) Vy:  AQJ  Stůl:  754 

  Zde můžete vyimpasovat  chybějícího krále dvakrát, leží-li před vaší vidličkou. Vynesete ze 

stolu 4 proti J. Získá-li kluk zdvih, dostaňte se v jiné barvě na stůl, abyste z něj mohli 

podruhé vynést 5 a opakovat tak impas proti AQ v ruce. Všimněte si, že budete mít možná 

s druhým impasem potíže, protože se stůl musí dostat znovu do výnosu. Existuje nějaký 

způsob, aby se stůl udržel u výnosu i po úspěšném impasu? Je to v tomto příkladu: 

(12) Vy:  AQ10  Stůl:  J63 

  Vynesete-li ze stolu J a dá-li protivník před Vámi malou kartu, přihodíte z ruky 10. Je-li 

chybějící král po vaší pravici, stůl udělá na kluka zdvih a můžete znovu ze stolu impasovat 

tím, že vynesete 6 proti AQ. Je-li král před Vámi, bude na kluka obyčejně položen (jak 

uvidíme v kapitole 18., neměl vás nechat protivník udělat na kluka zdvih a měl na něj položit 

krále – zásada: Honér na honéra). Vy byste přebili krále esem a vaše dáma a desítka bodu 

vysoké. Všimněte si však, že kdybyste měli jen: 

(13) Vy:  AQ5  Stůl:  J63 

  nebylo by vám nic platné vynést kluka. Byl by přebit králem a kdybyste získali zdvih na eso, 

zůstala by Vám již jen jedna vysoká karta v této barvě, která by byla jistým zdvihem. Správně 

máte za této situace zahrát ze stolu 3 proti své dámě, a kdybyste na ní udělali zdvih, měli 

byste domů vzít své eso v naději, že král na něj vypadne. Jedině v tomto případě by pak kluk 

ze stolu udělal další, třetí zdvih. Nemůžete zde vynášet kluka, protože ho budete potřebovat 

později. Do impasu můžete podjíždět honérem jen tehdy, držíte-li kolem chybějící 

nepřátelské karty čtyři honéry. Pak, padnou-li dva z vašich honérů na jeden zdvih (jako ve 

výše uvedeném příkladu Váš kluk přebitý nepřátelským králem a pak vaším esem), zbudou 

vám ještě dva honéry, na které můžete získat další dva zdvihy. 



Finesy podjížděním honérem 

  Všimněte si, že jsme narazili na třetí typ finesy. V uvedeném příkladu (12) jste se nesnažili 

udělat expas na krále, ale chytit ho vynesením honéra a jeho přebitím. Zde je obdobná situace: 

(14) Vy:  QJ10  Stůl:  A63 

  Vynesete svou dámu v naději, že chytíte nepřátelského krále ležícího mezi Vaší dámou a 

esem stolu. Jestliže protivník pokryje dámu králem, přebijete ho esem a Vaše J10 jsou pak 

vysoké. Jestliže král na dámu nespadne, zahrajete ze stolu 3 a vaše dáma udělá zdvih (leží-li 

král u toho protivníka, u něhož ho potřebujete mít), pak pokračujete vynesením kluka a 

opakujete stejný impas. Všimněte si, že můžete začít impasovat vynesením honéra, protože 

máte okolo chybějícího krále čtyři vlastní honéry. 

(15) Vy:  AK5  Stůl:  J106 

  Stejný typ finesy (impasu), protože je-li dáma před vašimi AK, je obklopena Vašimi čtyřmi 

honéry. Vyneste ze stolu J proti vašemu K. 

  Zde je třetí příklad tohoto druhu finesy: 

(16) Vy:  J1096  Stůl:  K842 

  Opět vyneste svého kluka proti králi stolu. Je-li přebit dámou, zahrajte krále. Kdyby všechny 

nejvyšší honéry padly v prvním zdvihu, Vaše 10 a 9 by se staly vysokými. Všimněte si, že 

chybějící dáma je opět obklopena 4 vašimi kartami. Sled tří karet pod ní a jedna karta nad ní. 

  Můžete se pokusit o stejný typ finesy, když vám chybějí dva honéry, jako v tomto příkladě: 

(17) Vy:  A74  Stůl:  J109 

  Vyneste ze stolu klukem. Není-li přebit, dáte z ruky 4. Předpokládejme, že tento zdvih 

neuděláte, protože bude získán dámou nebo králem protivníků. Příště, když se znovu 

dostanete do výnosu na stůl, vynesete z něj 10 a opakujete impas. Leží-li jeden ze dvou 

chybějících honérů před vaším esem, chytíte ho. Opět můžete podjíždět do impasu honérem, 

protože máte okolo chybějících honérů 4 karty. 

  Podívejme se, jak tyto finesy fungují v tomto příkladu celého rozložení karet: 

 

 Stůl: A865     Jste vydražiteli závazku 4 piky. Prvním  

  A63     výnosem protivníků je dáma trefová,  

  KJ63     kterou přebijete esem. Jak budete  

Protivník: 84  Protivník  pokračovat? 

K92    74   Nejdříve vytrumfujte! Vyneste svou  

K    J10952  pikovou dámu do impasu. Bude-li pokryta 

Q1074   92   králem, přebijte ho esem ze stolu a  

QJ1053 Vy:  K962   udělejte dva následující zdvihy na svou   

  QJ103    10 a kluka. (Nebude-li dáma pokryta  

  Q874     králem, dejte ze stolu malou kartu. Vaše  

  A85     dáma udělá zdvih a budete pak pokračovat  

  A7     v impasování vynesením kluka.) 

       Pak se dejte do kár. Vemte domů své eso 

(pro případ, že by dáma byla singl) a pak vyneste nízkou kartu proti vidličce stolu. Když 

protivník dá 7, dejte ze stolu kluka. Na něj uděláte zdvih a vemte tedy pak domů krále 

(přiznají-li oba protivníci barvu, 6 stolu by byla vysoká, ale protivník po vaší pravici nebude 

však kára mít). Nakonec se dejte do srdcí. Zamýšlíte vynést proti své dámě, ale nejdříve 

vemte domů své eso. Vaše preventivní opatrnost bude odměněna, protože král vypadne a 

finesa (expas, který by beztak neměl úspěch) se tím stane zbytečnou. Všimněte si, že pouze 

v pikách můžete do impasu podjet honérem. Kdybyste vynesli svou dámu srdcovou, nemohli 

byste na ní udělat zdvih, totéž platí pro vašeho kluka kárového. Vaše dáma piková, kterou 



vynesete, neudělá zdvih také, ale v této barvě máte ještě tři jiné honéry, na něž můžete udělat 

zdvihy, takže si můžete dovolit obětovat dámu tím, že ji vynesete. 

 

Pravidla k zapamatování 

1. Vynes proti osamocenému honéru (Kx, Qxx...), nebo dvakrát proti dvěma honérům ve 

sledu. 

2. Vynes proti dvěma honérům, mezi nimiž je mezera (proti vidličce) a hraj toho nižšího. 

3. Podjížděj do fines vynešením honéra jen tehdy, když máš okolo chybějícího honéry 4 

karty. 

 

Kapitola 4 

Získávání zdvihů trumfy (ruffing – snapování) 

  Až dosud jsme získávali zdvihy na vysoké karty (honéry), ale malé karty (kartinky) mohou 

získat zdvihy též – obzvláště malé trumfy. Podívejte se jak k tomu dojde: 

Váš list:  Stůl: 

AKQJ6  10973  Jste vydražiteli „4 piků“. První výnos protivníků 

A1084  2   je dáma srdcová. Kde se vezme Vašich deset  

AQ   8652   zdvihů? 

K6   9843   Máte 7 vysokých karet (5 piků, eso kárové a eso 

      srdcové) a k tomu 2, které jsou téměř vysoké 

(károvou dámu a trefového krále), s nimiž můžete finesovat. Avšak finesy jsou toliko nadějí. 

Máte však tři jisté zdvihy navíc. Jsou to zdvihy, které mohou být získány na malé trumfy stolu 

v druhém, třetím a čtvrtém kole srdcí. 

  Uhrajte své eso srdcové a vyneste srdcovou 4. Jelikož stůl již srdce nemá, získáte tento 

zdvih na pikovou trojku stolu. Nyní se musíte znovu dostat do výnosu z ruky, abyste mohli 

vynést další srdce. Vyneste malou káru ze stolu a impasujte svou dámou – uděláte na ní zdvih. 

Vyneste další srdce z ruky a snapujte je na stole trumfem, vraťte se do ruky na kárové eso, 

vyneste své poslední srdce a snapujte je opět na stole. Udělali jste již 6 zdvihů (eso srdcové, 

eso a dámu károvou a tři snapy srdcí na stole) a zbývající karty jsou tyto: 

Váš list:  Stůl: 

AKQJ6  10   Je jisto, že uděláte dalších 5 zdvihů a máte  

-  -   dokonce šanci udělat i šestý zdvih 

-   86    v trefech. Vemte domů zbývající 10 pikovou ze 

K6   9843   stolu a jelikož to je naposled, co budete moci 

      vynést ze stolu, zahrajte malý tref proti svému 

králi. V tomto případě se vám finesa nezdaří, protože eso leží za vámi – za vaším králem, ale 

splníte svůj závazek s jedním nadzdvihem, neboť ztrácíte pouhé dva zdvihy v trefech. 

  Jedna finesa se zdařila, druhá nikoliv, ale zdvihy na trumfy – snapy (ruffs) – byly jisté. 

Abyste však mohli snapovat, museli jste odložit vytrumfování protivníků. Kdyby jste nejdříve 

trumfovali, nezbylo by na stole dostatek trumfů k snapování vašich srdcí, které byste jinak 

museli pustit. 

  Všimněte si, že za posléze uvedeného stavu neponesete ze stolu káro, abyste snapovali 

v ruce. Máte pět jistých zdvihů na své trumfy, když je vynesete, nepotřebujete jimi snapovat. 

Trojím přebíjením ze stolu jste udělali 8 zdvihů v pikách – pět na své vlastní trumfy a tři další 

na trumfy stolu. Přebíjením ze svého listu z ruky nezískáte žádný další zdvih navíc, byl by to 

pouze na jiný způsob uhrání Vašich 5 trumfových zdvihů, které jste od začátku v ruce měli. 

  Zde je jiný příklad k osvětlení tohoto hlediska: 

Váš list:  Stůl: 



AKQ109  J63   Ještě jednou hrajete závazek „4 piky“. První  

A52   Q4   výnos protivníků je malé srdce. Kde je vašich  

7   AJ8   deset zdvihů? Máte 8 karet, které jsou vysoké 

Q873   A10642  (5 nejvyšších piků, 3 vedlejší esa) a dvě dámy, 

      které jsou téměř vysoké. Abyste se pokusili 

udělat zdvih na svou dámu trefovou, vynesete proti ní, abyste se pokusili udělat zdvih na svou 

dámu srdcovou, musíte jí zahrát v prvním zdvihu – je ta Vaše jediná šance zahrát ji do zdvihu 

poté, co protivník po vaší levici do zdvihu již zahrál. Můžete získat nějaké zdvihy 

snapováním? Ano můžete dvakrát přebít z ruky trumfem kára, avšak tím nezískáte žádné 

zdvihy navíc – tímto způsobem uhrajete stále jen svých 5 pikových zdvihů, s nimiž již bylo 

počítáno. Můžete však snapovat jednou srdce ze stolu a to je už jeden zdvih navíc, protože i 

pak uděláte ještě všech 5 trumfových zdvihů ze své ruky. Dále můžete navíc získat zdvihy na 

nízké karty, a to na trefy. Máte dohromady 9 trefů, protivníci mají jen 4. Poté, co budou trefy 

odehrány dvakrát nebo třikrát, Vaše zbývající trefy budou pak vysoké. 

  V jakém pořadí budete dělat zdvihy na své vysoké trumfy a esa, kdy budete finesovat, 

snapovat na stole a kdy uhrajete své délkové trefy? Podívejme se na to. Nemůžete se odvážit 

hrát trefy, dokud nebudete mít vytrumfováno, protože se musíte bát, že by Vám protivníci 

mohli snapovat vaše trefové honéry. Nesmíte vytrumfovat, dokud neuděláte zdvih 

snapováním ze stolu, protože k tomu potřebujete jeden trumf na stole. Proto: Nejdříve musíte 

hrát srdce, potom vytrumfovat a nakonec rozehrát trefy. 

  Přihoďte ze stolu srdcovou dámu do prvního zdvihu. Bude přebita králem a Vy uděláte zdvih 

na své eso. Obraťte nízké srdce a odevzdejte protivníkům druhý zdvih. Pak již nebudou na 

stole žádná srdce. Protivníci vynesou pik. Převezmete v ruce a vynesete potřetí srdce, které 

zabijete trumfem ze stolu. (Dejte při tom ze stolu kluka, nebudete ho při vytrumfování 

potřebovat, takže se můžete pojistit proti tomu, aby protivník po Vaší pravici rovněž nepřebil 

toto třetí srdce vyšším trumfem, kdyby měl od počátku rovněž jen dubla v srdcích.) 

  Pak protivníky vytrumfujte. Měli od počátku 5 trumfů, z nichž jim již dva vypadly. Výnos 

malé piky proti vašemu esu z nich vytáhne další dva trumfy a Váš pikový král jim sebere 

posledního trumfa. Pak budete mít tuto situaci: 

 

Váš list:  Q10  Stůl: - 

-   -  Vynesete trefovou trojku proti esu na stole a    

  7   AJ  zahrajete ze stolu dvojku proti své dámě. Na 

    Q873  A10642 první výnos trefů oba protivníci přiznají. Na 

      výnos trefu ze stolu protivník před Vámi dá krále, 

Vy tedy přiznáte sedmičkou a protivník za Vámi odhodí káro. Schází Vám trefový kluk, ale 

ten pak již musí vypadnout na Vaši dámu – zbývající zdvihy jsou tedy Vaše. Všimněte si, že 

kdybyste snapovali kára dvakrát z ruky, situace a konec hry by vypadaly takto: 

 

Váš list: -  Stůl: - 

  -   -  Nyní, když protivníci udělají zdvih na svého 

   -   -  trefového krále, všechny zbývající zdvihy budou 

   -   -  jejich. Nebudete mít už žádné trumfy v ruce, 

  Q873   A1064 takže budete muset odhazovat své vypracované 

      trefy na jejich délková srdce a kára. Délka 

v trumfech ve vaší vlastní ruce je cenná – zabrání protivníkům udělat zdvihy na jejich délkové 

karty, zatímco Vám to umožní. Nemůžete tedy nic získat snapováním svými vlastními trumfy 

a velmi často tím můžete hodně ztratit. Vy musíte chtít snapovat trumfy ze stolu, protivníci 

chtějí, abyste snapoval svými trumfy z dlouhé ruky. 



 

 Pravidla k zapamatování: 

Hlavní zásady pro získání zdvihů navíc přebitím trumfy (snapováním): 

1. Snapuj trumfy ze stolu (z kratší strany), ne svými vlastními. 

2. Nevytrumfuj, dokud si neudělal své snapy ze stolu. 

3. Snapuj vysokými kartami stolu, nebudeš-li je potřebovat k vytrumfování protivníků. 

 

 

Kapitola 5. 

Zdvihy na dlouhé barvy (na délkové karty) 

  Síla dlouhé barvy je v tom, že když bude několikrát zahrána, nepřítel již ji nebude mít a 

všechny zbývající karty v ní budou pak vysoké. To je jeden z nejjistějších způsobů, jak udělat 

zdvihy na malé karty. Vedlejší pětibarva nebo i delší, ať už je ve vaší ruce nebo na stole, by 

Vás měla vždy zlákat k tomu, zahrát ji co nejdříve a co nejčastěji. 

Váš list:  Stůl: 

K8643  J5   Hrajete závazek „4 srdce“. Prvním výnosem byl 

KQ974  J102   kárový kluk. Jaký bude Váš plán? Vypracovat  

K2   A94   dlouhé piky ve své ruce! 

6   K10753  Převemte vynesené káro na stole esem, takže 

      můžete finesovat v pikách. Vynesete pikovou 

pětku proti svému králi. Protivník před Vámi dá malou a Vy položíte svého krále, který udělá 

zdvih. Pak ponesete z ruky trojku pikovou a pustíte tento zdvih protivníkům. Ti zahrají 

podruhé káro, které převezmete svým králem. Nyní ponesete potřetí pik a přebijete ho na stole 

trumfovou 10. Oba protivníci přiznají piky, takže vaše zbývající dva malé piky jsou vysoké. 

  Pak ponesete ze stolu trumfového kluka (z kratší strany nejdříve vysokou kartu!) a vyženete 

trumfové eso. Získáte znovu výnos trumfem z ruky, když protivníci zahrají opět káro a 

protivníky vytrumfujete. Nakonec vezmete domů své 2 délkové piky a zbylé trumfy. Získáte 

tak 2 zdvihy na svá vysoká kára, 4 zdvihy na vysoké trumfy, 1 zdvih na vysoký pik, 1 zdvih 

snapováním piku na stole a 2 zdvihy na délkové piky – celkem tedy 10 zdvihů, což znamená 

splnění závazku. 

  Všimnete si podstatných momentů této hry: (1) Nevytrumfováváte, dokud nesnapujete jeden 

svůj pik ze stolu. Kdyby nebyly piky u protivníků rozděleny pravidelně, museli byste je 

snapovat dvakrát, a proto si musíte nechat na stole trumfy, abyste jimi mohli přebíjet. 

(2) Snapujete vysokou srdcí, protože se bojíte, že by Vás protivník mohl přesnapovat, chcete 

nechat protivníka přesnapovat esem, které musí stejně udělat. (3) Převezmete první zdvih na 

stole, abyste mohli vynést piky proti králi v ruce. Své vysoké káro jste si ušetřili na pozdější 

dobu, a to ke vstupu do ruky pro vynesení piku, když již piky na stole nebudou. 

 

Kterou barvu vypracovat? 

  Podle čeho se rozhodnete zda se máte dát do vypracování své vlastní dlouhé barvy nebo 

dlouhé barvy stolu? Za prvé: V uvedeném příkladu mají protivníci méně karet v pikách než 

v trefech, takže tato vaše barva je snáze vypracovatelná. Za druhé: Když jste přebíjeli piky na 

stole za účelem jejich vypracování, snapovali jste z kratší strany trumfů a získali tak zdvih 

navíc. K vypracování trefů byste museli přebíjet ve vlastní ruce a žádný zdvih navíc byste tím 

nezískali. V uvedeném příkladu byste mohli hrát na vypracování trefů stolu (museli byste 

převzít první zdvih v ruce, abyste vynesli trefy proti stolu a abyste si vysoké káro nechali na 

stole pro pozdější vstup na stůl). Avšak to je daleko nesnadnější a složitější způsob útoku a 



obvykle je daleko snazší vypracovat dlouhou vedlejší barvu z vlastní ruky. Přesto však 

nejčastěji bude mít takovouto barvu pouze stůl. 

 

Váš list:  Stůl: 

AKQ1094  J2   Jste vydražiteli závazku „4 piky“. Otevírajícím 

A5   K9843  výnosem je dáma trefová, která získá zdvih. Dále 

Q83   A74   je vynesen malý tref, který převezme král po Vaší 

96   852   pravici, pak je vyneseno eso trefové. Musíte ho 

      převzít trumfem z ruky, abyste zabránil 

protivníkům udělat třetí trefový zdvih a snapujete devítkou, protože tento vysoký trumf 

můžete postrádat. (Ukáže se, že protivník po vaší levici nemá již trefy také a Vy se můžete 

cítit báječně, protože kdybyste snapovali jen nízkým trumfem, byl by vás přesnapoval.) Avšak 

stále je co dělat. Získáte 6 zdvihů na trumfy a 3 na vysoké karty ve vedlejších barvách. Váš 

desátý zdvih by se možná dal udělat vynesením proti Vaší dámě kárové, ale můžete si vybrat 

jistější zdvih. Můžete vypracovat jedno srdce na stole, i když jeden z protivníků bude mít 

4 karty v této barvě. 

  Vemte domů své srdcové eso, vynesete proti králi na stole a zahrajete srdce potřetí, při čemž 

je přebijete (vysoko) trumfem z ruky. Protivníci měli na začátku 6 srdcí, takže když každý 

z nich třikrát přizná, zbylá srdce na stole budou vysoká. Bohužel protivník po Vaší pravici 

přizná srdce pouze dvakrát (v třetím kole diskartuje), takže jedna vysoká srdce protivníkům 

ještě zbude. Vyneste proti pikovému klukovi z ruky a zahrajte srdce počtvrté a převemte je 

opět trumfem z ruky. Nakonec protivníky dotrumfujte, přejděte na stůl károvým esem a vemte 

domů těžce zasloužený desátý zdvih – tj. páté srdce. 

  Všimnete si, že byste mohli hrát srdce tak často, potřebovali jste karty, kterými byste se 

dostali na stůl do výnosu – vstupy na stůl. Srdcový král byl vstupem k vynesení srdcí potřetí, 

pikový kluk byl vstupem k vynesení srdcí počtvrté a kárové eso posloužilo jako vstup 

k výnosu pátého vypracovaného srdce. Když chcete vypracovat dlouhou barvu, střežte si své 

vstupy! To začasté znamená, jako tomu bylo v uvedeném příkladu, odložení trumfování za 

tím účelem, aby se trumfové honéry stolu využily jako vstupy, které vám umožní vynést 

barvu stolu tolikrát, abyste vyrazili protivníkům jejich karty v této barvě. 

 

Pravidla k zapamatování: 

Hlavní zásady pro vypracování zdvihů na délkové karty: 

1. V barevném závazku dej přednost vypracování dlouhé vedlejší barvy z vlastní ruky před 

dlouhou barvou stolu. 

2. Když vypracováváš dlouhou barvu stolu, musíš mít jistotu, že budeš moci použít všech 

možných vstupů na stůl. 

3. Nejsnadněji vypracovatelná barva bude obvykla ta, v níž mají protivníci nejméně karet. 

4. Dobře počítej karty protivníků ve vypracovávané barvě, abys věděl, kdy již tuto barvu 

nebudou mít. 

 

 

 

 

 



Kapitola 6. 

Plán hry v barevných závazcích 

  Neklamným znamením, podle něhož se pozná nezkušený hráč bridže, je snaha vynést co 

nejdříve všechny své vysoké karty. Tací vydražitelé se pak již jen mohou podívat na trosky, 

které jim zbyly v ruce a na stole poté, co vzali své zdvihy na vysoké karty. S výrazem 

zoufalství v tváři se pak marně snaží vymyslet, jak by mohli udělat zbývající potřebné zdvihy. 

Obvykle padnou, neboť jejich vysokých karet bylo třeba k vypracování dalších zdvihů třemi 

možnými způsoby: K umožnění nějaké finesy, ke vstupu do ruky, aby se mohlo snapovat na 

stole nebo ke vstupu na stůl, aby se mohla uhrát vypracovaná vedlejší barva. 

  Zajisté byste neměli být příliš hrdí na to, že vytrumfujete a vezmete domů všechny vysoké 

karty, máte-li jich dost ke splnění závazku. Tento jednoduchý způsob hry je někdy vhodný, 

nejčastěji však Vám bude jedna nebo dvě výšky chybět a budete se muset na chvíli zastavit a 

rozmyslet se, kterou ze  tří dalších metod (finesování, snapování, vypracování délkových 

karet) použijete, abyste nedostatek vysokých karet vyrovnali. Nejvíce Vás jako vydražitele 

bude sužovat problém, pro který z těchto tří útoků se rozhodnout. 

 

Délkové zdvihy nebo snapování? 

  Nejčastěji jako vydražitelé budete muset rozhodovat zda se máte snažit udělat zdvihy navíc 

na dlouhou barvu (délkové zdvihy) nebo snapováním. Má-li stůl rovnoměrnou rozlohu, 

nepřichází to v úvahu. Velmi často má však stůl rozlohu nepravidelnou, tj. má jak jednu 

dlouhou vedlejší barvu, tak i jednu krátkou. Musíte se rozhodnout, kterou z nich máte využít 

k získání zdvihů navíc, které potřebujete. Ku př.: 

Váš list:  Stůl: 

A10874  KQ3   Váš závazek je „4 piky“. Prvním výnosem je král 

5   QJ8642  trefový a Vy uděláte první zdvih na eso.  

J62   AK5   Kdybyste vytrumfovali a vzali domů své výšky, 

A952   8   udělali byste 8 zdvihů – 5 trumfových (na AKQ 

      pravděpodobně vypadnou všechny trumfy 

protivníků) a 3 na vysoké karty ve vedlejších barvách. Potřebujete dva zdvihy navíc. Máte 

k tomu využít krátkosti stolu nebo jeho délky? 

  Potíž s využitím singla stolu k získání zdvihu snapováním spočívá v tom, že příliš mnoho 

vašich vysokých karet ve vedlejších barvách leží na stole. Jestliže budete přebíjet jeden tref na 

stole, jak se dostanete zpět do ruky, abyste to mohli opakovat a pak třikrát zahrát trumfy, 

abyste protivníky vytrumfovali? Navíc budete muset přebíjet trefy, když budou hrány potřetí 

vysokým trumfem, jejž nemůžete postrádat pro vytrumfování. 

  Skutečnost, že stůl je tak silný, činí získání zdvihů přebíjením nesnadným, ale usnadňuje 

vypracování délkových zdvihů, neboť stůl má dostatek vstupů. Vyneste své srdce do druhého 

zdvihu. Kluk stolu bude přebit králem a bude proti Vám vyneseno káro. Vemte ho na stole a 

vyneste malé srdce, které převezmete malým trumfem z ruky. Jděte nazpět na stůl pikovou 

dámou a vyneste další malé srdce, které opět přebijete trumfem z ruky. Jestliže všechna srdce 

protivníků vypadnou, můžete vytrumfovat a dostat se zpět na stůl (károvým esem), abyste 

mohli vzít domů vypracovaná dlouhá srdce. Kdyby srdcová barva nebyla u protivníků 

rozdělena rovnoměrně, zbudou Vám ještě 2 vstupy – vysoký pik a vysoké káro – které Vám 

umožní zahrát srdce počtvrté a dostat se k vytrumfování zpět na stůl a uhrát vypracovaná 

poslední dvě srdce. 

  Všimněte si, jak jste si šetřili všechny vstupy stolu k tomu, aby Vám pomohly vypracovat a 

uhrát dlouhou barvu. Šlo to, protože stůl měl tolik vstupů (a Vy tak málo), a proto jste se 

rozhodli vypracovat své délkové zdvihy místo zdvihů přebíjením ze stolu. 



  Všimněte si rozdílu předešlého rozdání s následujícím, v němž máte tytéž vysoké karty a 

stejnou rozlohu: 

 

Váš list:  Stůl: 

AQ1087  K43   Opět jste vydražiteli „4 piků“. Prvním výnosem je 

5   QJ8642  zase trefový král, jehož převezmete svým esem. 

AK5   J62   Máte tentýž počet zdvihů na vysoké karty – 8, ale 

A952   8   tentokrát byste měli dvakrát přebíjet na stole, 

      abyste uhráli svůj závazek. Proč? Protože na stole 

není dost vstupů, abyste mohli dlouhá srdce stolu vypracovat a využít, protože máte v ruce 

dost vstupů, abyste z ní mohli několikrát vynést trefy a protože nebudete muset promarnit 

svého životně důležitého honéra trumfového ze stolu na přebíjení. 

  Vyneste malý tref a přebijte ho ze stolu trumfovou trojkou. Vraťte se zpět do ruky vysokým 

kárem. Vyneste další tref a převemte ho ze stolu trumfovou čtyřkou. Pak vemte domů 

pikového krále, vraťte se do ruky svým druhým vysokým kárem a vytrumfujte. 

 

Kdy trumfovat? 

  Všimněte si, že ani v jednom ze dvou uvedených případů, jste si nemohli dovolit hned 

vytrumfovat. Když jste vypracovávali dlouhou barvu stolu, šetřili jste si trumfy k použití jako 

vstupy. Když jste přebíjeli ze stolu, potřebovali jste je tam ke snapování. Jako dobrý náznak 

na první pohled zde platí: Dá-li  vypracování zdvihů navíc dost práce, odložte vytrumfování, 

jestliže se list zdá snadný (tj. máte-li dost vysokých karet a honérů, které jsou téměř vysoké 

k tomu, abyste splnili svůj závazek), vytrumfujte ihned.! 

  A nakonec se vraťme, jak bylo slíbeno, k prvnímu příkladu v části druhé (kap. 11): 

 

Váš list:  Stůl: 

AK762  Q98   Váš závazek je „4 piky“. Prvním výnosem je  

K93   82   dáma srdcová. Zdvih udělá eso srdcové před  

42   K85   Vámi a je vyneseno malé srdce do druhého  

K83   AJ742  zdvihu, který uděláte na svého krále. Dříve než 

      budete číst dále, udělejte si sami plán své hry. 

  Vaše přemýšlení by mělo vypadat takto: „ Mám 8 zdvihů na vysoké karty – 5 trumfů, jedno 

srdce, 2 trefy. Kde můžu udělat další dva zdvihy? Můžu jednou snapovat své nízké srdce na 

stole – to je jeden zdvih. Můžu se pokusit o impas v trefech, čímž bych získal další zdvih 

navíc, a i kdyby nevyšel, délkové trefy na stole by byly vysoké, protivníci snad mají trefy 

rozděleny 3-2. Budu muset vytrumfovat dříve než rozehraji trefy, protože protivníci by v nich 

by mohli přebíjet mé vysoké karty a musím si snapovat srdce na stole dříve, než budu 

trumfovat.“ 

  Proto vynesete své srdce do třetího zdvihu a převezmete je trumfem na stole. Pak vynesete 

ze stolu pikovou dámu (odehrávajíce honéra nejdříve z kratší strany) a pokračujete 

v trumfování proti svému pikovému králi a esu. Oba protivníci přiznají k prvým dvěma 

pikovým výnosům, takže Váš třetí vysoký pik z nich vytáhne posledního trumfa. Pak vezmete 

domů trefového krále a vynesete z ruky trefovou trojku. Protivník za Vámi dá 10, impasujete 

trefovým klukem. Kluk udělá zdvih, protože protivník za vámi přidá 9. Na eso trefové ze 

stolu vypadne trefová dáma a zbylé délkové trefy jsou dobré a odhodíte na ně svá dvě malá 

kára. Celkem jste udělali 12 zdvihů – Vašich původních 8, 1 snap na stole, úspěšný impas a 

2 délkové zdvihy. Zde je celé rozdání: 

 

 



   104 

   QJ1063 

   Q97 

Váš list:  Q105   Stůl: 

AK762     Q98 

K93      82 

42      K85 

K83   J53   AJ742 

   A97 

   AJ1063 

   96 

  Vidíte, že kdybyste vzali domů všechny své vysoké karty na začátku, že byste udělali jen 

8 zdvihů místo 12? Kdybyste odehráli 3 vysoké piky a 2 vysoké trefy, zbyly by Vám tyto 

karty: 

 
   - 

   J106 

   Q97 

Váš list:  Q   Stůl: 

76      - 

9      - 

42      K85 

8   -   J74 

   7 

   AJ1063 

   - 

  Udělali jste již 6 zdvihů a máte v ruce dva zbylé trumfy, které jsou vysoké. Avšak už 

nemůžete snapovat své srdce na stole, nemůžete již dělat impas na kluka v trefách, nemůžete 

již využít délkové trefy na stole, protože již k nim nemáte vstup. Sebeúsilovnější přemýšlení 

Vám teď nepomůže a spadnete dvakrát. 

  Musíte si vše řádně promyslet na začátku hry. Kolik máte zdvihů na vysoké karty? Podle 

jakého plánu chcete udělat zdvihy navíc, které nutně potřebujete – finesováním, snapováním 

na stole nebo vypracováním dlouhé barvy? 

 

Pravidla k zapamatování 

1. Nepotřebujete-li zdvihy navíc – snapováním nebo na délkové karty, vytrumfujte hned, 

dříve než se pokusíte o finesu nebo vzetí domů svých vysokých karet 

2. K získání zdvihů přebíjením na stole potřebujete vstupy do ruky. Odložte vytrumfování. 

3. K vypracování délkových zdvihů na stole potřebujete vstupy na stůl. Odložte 

vytrumfování, musíte-li trumfové honéry stolu použít jako vstupy na stůl. Ale nezapomeňte 

vytrumfovat dříve než vezmete domů vypracované délkové karty. 

 

 

 

 



Kapitola 7 

Plán hry v beztrumfových závazcích 

  Když hrajete závazek v BT, mají délkové zdvihy rozhodující význam (protože snapy 

nepřicházejí v úvahu) a lze je o něco snadněji získat, protože se nemusíte bát nepřátelských 

trumfů při jejich vypracování. Ze závazků v BT se obvykle vyvinou závody mezi 

vydražitelem a jeho protivníky, kdo dříve udělá své délkové zdvihy. Uvažme toto rozdání: 

Váš list:  Stůl: 

AK   864   Nabídnete „1 BT“ a všichni ostatní odpasují. 

A962   754   Otevírajícím výnosem je piková 5 a Vy vezmete 

K83   A9642  zdvih esem. Kde je vašich potřebných 7 zdvihů? 

Q764   93   Máte 5 jistých zdvihů na své vysoké karty, ale 

      nemáte žádnou naději na získání zdvihů na další 

honéry. Vaše 2 zdvihy, které potřebujete navíc, musí být získány na délkové karty a 5ti listá 

kára stolu je jasně jediná možnost, jak je získat. 

  Protivníci mají v kárech 5 karet, nejspíše jeden bude mít dvě a druhý tři. Proto, když 

vezmete domů svého krále, vynesete proti esu stolu a pak přenecháte protivníkům třetí kolo 

kár. Na stole zbudou dvě vypracovaná kára. Situace bude vypadat takto: 

 

Váš list:  Stůl: 

A   86   Je vám jasné, že vypracovaná kára Vám nebudou 

A962   754   nic platná, přestože jsou vysoká? Abyste je mohli 

-   96   uhrát, museli byste nejdřív získat na stole nějaký 

Q764   93   zdvih v jiné barvě (dostat se na stůl), ale to se 

      Vám nepodaří, protože na něm už není žádný 

vstup. Jediným vstupem na stůl bylo kárové eso a to jste nesměli vzít domů dříve, než by byla 

dvě délková kára vypracována. Jediným možným způsobem k uhrání délkových kár je vzít 

domů kárového krále a pak pustit protivníkům druhé kolo kár. Kárová barva pak bude 

vypadat takto: 

Vy: 3  Stůl: A96 

Protivníci budou pokračovat v pikách a Vy je převezmete v ruce. Pak vynesete svoji károvou 

trojku a převezmete na stole esem. Při tom poslední kára protivníků vypadne a Vy můžete vzít 

hned domů ze stolu dvě vypracovaná kára, protože jste předcházející zdvih získali na stole. 

Použili jste jediný vstup na stůl v pravý čas. 

 

Závod o vypracování barev 

  Je samozřejmé, že při závazcích v BT mohou vypracovávat a event. uhrát délkové zdvihy 

obě strany. Obvykle si při hrách v BT zapíše do svého skóre odměnu ta strana, která tento 

závod vyhraje a uhraje tak své délkové zdvihy dříve. Všimněte si, že obránci, Východ-Západ, 

v následujícím rozdání mají 8 možných zdvihů proti vašemu závazku „3 BT“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Stůl: 
   83 

   1073 

   AJ753 

Západ:   862   Východ: 

KQJ62     975 

J84      Q962 

94      Q106 

Q109   Váš list:  J54 

   A104 

   AK5 

   K82 

   AK73 

 

  Mohli by uhrát 4 zdvihy v pikách, 2 v srdcích a po jednom v trefech a kárech. Co je zastaví, 

aby tak nemohli učinit ihned je Vaše síla ve vysokých kartách v jejich dlouhých barvách – 

nemohou uhrát zdvihy na dlouhé piky, dokud v nich držíte eso nebo na dlouhá srdce, dokud 

neodehrajete v nich své AK. To jsou vaše stopéry. Jestliže je vezmete ihned domů, protivníci 

vyhrají závod, ale budete-li zacházet se svými stopéry opatrně, budete moci odehrát své 

délkové karty (kára stolu) dříve, než oni uhrají své. 

  Jejich zbraněmi jsou jejich stopér (dáma) ve vaší barvě a výhoda, že vynášejí první. 

Otevírajícím výnosem je pikový král. Jestliže ho vezmete svým esem a uděláte impas 

v kárech, prohrajete tento závod – protivníci udělají 1 zdvih na károvou dámu a 4 zdvihy na 

piky dříve, než budete mít možnost uhrát své délkové zdvihy (vypracovaná kára). 

  V tomto případě musíte svého pikového stopéra podržet. Nechte pikového krále udělat první 

zdvih a pikovou dámu druhý, své pikové eso vemte domů až ve třetím kole piků, tj. co 

nejpozději. Pak vemte domů kárového krále a vyneste do impasu proti károvému klukovi na 

stole. Impas se nezdaří a tento zdvih získá Východ dámou, ale teď již nebude mít žádný pik, 

který by mohl vynést a protivníci nebudou mít též žádný vstup do ruky Západu, takže Vy 

budete moci udělat příští zdvih, ať Východ vynese cokoliv a zahrát z ruky své poslední káro, 

převzít na stole esem (svým vstupem na stůl), odehrát ze stolu vypracovaná délková kára a 

vyhrát tak tento závod. 

 

Pravděpodobnost 

  Ve hře BT jsou jedinými způsoby, jak získávat zdvihy navíc finesování a vypracování 

délkových zdvihů. Někdy se budete muset mezi těmito dvěma způsoby rozhodnout. 

 

Váš list:  Stůl: 

AK   85   Hrajete „3 BT“. Je vynesena dáma piková, kterou 

J952   K73   přebijete esem. Máte 8 zdvihů na vysoké karty 

986   AK52   (topy) a musíte si vypracovat devátý. (Vezmete-li 

AKQJ   10863  domů své topy hned, protivníci určitě uhrají 

      zbytek zdvihů.) Máte na vybranou: 1. Vynést 

proti srdcovému králi na stole – je-li srdcové eso před ním, finesa se zdaří a jejím výtěžkem 

bude ten potřebný devátý zdvih navíc 2. Propustit protivníkům jeden zdvih v kárech, při čemž 

se ušetří jedno vysoké káro jako vstup, jestliže chybějících Vám 6 kár bude mezi protivníky 

rozděleno pravidelně (3-3), čtvrté káro udělá zdvih navíc. Nemůžete zkusit oba způsoby hry, 

protože v okamžiku, kdy odevzdáte protivníkům zdvih, ať už v srdcích nebo kárech, vyženou 

Vám váš poslední vysoký pik, jakmile se jednou dostanou do výnosu, vezmou dost délkových 



zdvihů, aby Váš závazek porazili. Musíte tedy buď finesovat nebo se pokusit o vypracování 

třetího zdvihu v kárech. Co má větší naději na úspěch? 

 

  Odpověď je, jak se ukáže finesovat, bude mít úspěch v polovině případů. Naděje na 

rovnoměrnou rozlohu ve Vaší dlouhé barvě záleží na tom, kolik karet v ní protivníci drží. 

Když jich mají 6, jako je v tomto rozdání, je pravděpodobnost přibližně 2:1, že nebudou mít 

po třech (nejčastěji bude mít jeden protivník 4 a druhý 2) kartách. Proto šance 1:1 (50%) pro 

finesování je výhodnější. Mají-li však protivníci jen 5 karet ve Vaší dlouhé barvě (když tedy 

v ní budete mít s partnerem 8 karet), je pravděpodobnost přibližně 2:1 pro rozdělení 3-2 u 

protivníků. Tedy bylo-li by rozdání toto: 

 

Váš list:  Stůl: 

AK   85   měli byste propustit protivníkům zavčas jeden  

J952   K7   zdvih v kárech a hrát na rovnoměrné rozdělení ve 

986   AK532  své dlouhé barvě spíše, než finesovat v srdcích. 

AKQJ   10863  (Mimochodem, je dobré v obou rozdáních vzít 

      domů všechny své vysoké trefy před tím, než 

finesujete nebo rozehráváte kára. Protivníci budou muset něco na ně odhodit (diskartovat) a 

možná odhodí špatně.) 

  Nemusíte být matematiky, abyste hráli dobře bridž, ale musíte znát alespoň málo 

jednoduchých pravděpodobností. Šest scházejících karet bude spíš rozděleno 4-2 než 3-3, pět 

scházejících karet bude nejčastěji rozděleno 3-2 než 4-1. 

  Jiná hra podle pravděpodobnosti, kterou si musíte zapamatovat, je při rozhodování, zda máte 

impasovat na chybějící dámu nebo vzít domů své AK v naději, že dáma vypadne.  

 

Předpokládejme, že toto je vaše barva: 

Vy: AJ876 Stůl: K953  Máte odehrát své A a K a pokusit se tak o 

vypadnutí dámy. Máte-li 9 karet v barvě, je lepší hrát takto, než impasovat (výnosem proti 

Vašemu AJ). Avšak máte-li pouze 8 karet: 

 

Vy: AJ72  Stůl: K653  Vaší největší nadějí na získání všech zdvihů 

v této barvě je vzít domů krále ze stolu a vynést trojku proti své vidličce AJ a impasovat, 

ledaže by se dáma objevila. Impasujte proti dámě, máte-li 8 karet v barvě, hrajte na její 

vypadnutí, máte-li v barvě karet 9. Zapamatujte si však určitě, že toto pravidlo platí jen pro 

chycení chybějící dámy. Chybí-li kluk, máte skoro vždycky vzít domů své AKQ a hrát na jeho 

vypadnutí. A chybí-li Vám král, máte na něj udělat impas i s 10 kartami: 

 

Vy: AJ876 Stůl: Q10852 Vyneste dámu stolu a když nebude přebita 

králem, dejte z ruky malou kartu. 

 

  Budete-li mít 11 karet v barvě, máte hrát na vypadnutí krále spíše, než na něj dělat impas, a 

jestliže si nedovedete spočítat, co byste měli dělat při 12 kartách (když Vám chybí král), 

zanechte této hry, protože z Vás nikdy hráč bridže nebude. 

 

Pravidla k zapamatování 

1. Při hře v BT závoďte ve vypracování své nejdelší barvy. 

2. Máte-li málo vstupů na stůl, šetřte si jeho vysokou kartu v jeho dlouhé barvě jako vstup. 

3. Šetřte si jako poklad své stopery v dlouhé barvě nepřátel. Vemte domů svého stopera 

v jejich barvě v nejposlednějším možném okamžiku. 



4. Finesa proti chybějícímu honéru se povede v polovině případů. Je to lepší šance, než 

počítat na to, že 6 karet nepřátel je rozděleno 3-3, ale ne tak dobrá jako počítat, že 5 karet je 

rozděleno 3-2. 

5. Dělejte impas na chybějící dámu, chybí-li Vám 5 nebo více karet, hrajte na její vypadnutí, 

chybějí-li Vám jen 4 karty nebo méně. 

6. Skoro vždy hrajte na vypadnutí chybějícího kluka, máte-li AKQ. Skoro vždy dělejte impas 

na chybějícího krále. 

 

Kapitola 8. 

Obranná hra proti závazku protivníků 

  Když je vydražitelem některý z protivníků a Vaše strana brání, způsoby získávání zdvihů se 

nemění. Můžete udělat zdvihy na honéra (1) vzetím domů karet, které jsou vysoké, (2) 

vynášením honérů ze sledu k vypracování karet, které jsou téměř vysoké a (3) finesováním – 

vynášením proti honérům a vidličkám nebo chycením nepřátelského honéra obklopeného 

čtyřmi Vašimi honéry. Navíc můžete získat zdvihy malými kartami snapováním nebo 

vypracováním dlouhé barvy. Avšak hra v obraně je daleko nesnadnější než hra vydražitele a 

to ze dvou důvodů: 

  Za prvé: Zdvihy na malé karty nejsou pro obránce tak lehko přístupné. Když protivníci 

zvolili svou dlouhou barvu za trumfy, Vaše strana nebude moci skoro nikdy udělat zdvihy na 

své délkové karty, vydražitel nebo stůl bude mít trumfy navíc a bude jimi přebíjet. A za 

druhé: Zdvihy snapováním jsou v obraně možné, ale těžko se k nim dostanete, protože 

vydražitel Vás obvykle může včas vytrumfovat. Posuďte toto rozdání: 

 

   Stůl: 
   AJ5       

   84 

   AQJ72 

Vy:   973   Partner: 

63      92 

KQJ92     7653 

1064      K9 

AQ5   Vydražitel:  108642 

   KQ10874 

   A10 

   853 

   KJ 

 

  Protivníci vylicitovali závazek „4 piky“. Vaše dlouhá srdce a partnerovy dlouhé trefy nejsou 

zde k ničemu, protože budou zabíjeny trumfy. Partner by mohl zabít trumfem třetí kolo kár, 

ale jistě se k tomu nedostane, protože vydražitel ho vytrumfuje dříve, než budou kára zahrána 

potřetí. Nemůžete udělat žádný zdvih na malé karty. Abyste porazili tento závazek, musíte 

udělat 4 zdvihy na své honéry. 

  A co více, musíte uhrát své honéry rychle. Vydražitel nemusí s uhráním svých honérů 

pospíchat, protože jeho délka v trumfech mu zaručuje, že je musí vždy uhrát. Naproti tomu 

obránci pravděpodobně o své zdvihy přijdou, budou-li otálet s jejich vzetím domů. 

(V uvedeném listě vydražitel může odhodit trefy nebo srdce, které by musel pustit, na dlouhá 

kára stolu, bude-li mu k tomu dán čas a pak může Vaše honéry v těchto barvách přebíjet.) 



  Správná obrana shora uvedený závazek porazí. Vaším prvním (otevírajícím) výnosem je 

srdcový král. Vydražitel ho převezme esem, vytrumfuje a vynese nízké káro z ruky a 

impasuje klukem ze stolu. Partner vezme domů svého krále a vynese zpět tref, proti Vaší 

vidličce. Nyní můžete udělat dva trefové zdvihy a jeden srdcový, což s partnerovým zdvihem 

károvým dělá dohromady 4 zdvihy, takže vydražitel jich udělá již jen 9 a jednou spadne. 

Začali jste s vysokou kartou, trefovým esem a udělali jste o 3 zdvihy více. Dáma srdcová byla 

vypracována výnosem krále ze sledu, dáma trefová a král kárový se udělali úspěšným 

finesováním. 

 

Skrze sílu do slabosti 

  Tato obrana vypadá snadná, když vidíte všechny 4 listy, ale nezapomeňte, že ve skutečnosti 

vidíte jen dva z nich – svůj list a list stolu. Z pouhého pohledu na svůj list jste mohli usoudit, 

že byste měli vynést srdce (protože v nich máte sled honérů) a že byste neměli vynést trefy 

(protože v nich máte vidličku), avšak jak partner měl vědět, že má nést trefy? Když se dostal 

do výnosu na kárového krále, viděl toto: 

 

Stůl:       Nemohl říci, že máte v trefech A a Q.  

J       Avšak věděl, že máte-li v trefech nějaké 

8       honéry, jsou za honéry vydražitele,  

AQ72   Partner:   protože na stole jsou jen malé trefy. 

973   -    Proto to byla dobrá barva k vynesení, 

   765    protože vaše finesa musí být úspěšná, 

   9    vydražitelova neúspěšná. To se nazývá 

   108642   vynášením skrze sílu vydražitelovu do 

       slabosti stolu. 

  Abychom to ještě více objasnili, předpokládejte, že vydražitel vynesl po vytrumfování 

srdcovou 10. Vy byste vzali zdvih svým klukem a viděli byste: 

 

   Stůl: 

   J    Co byste měli vynést?. Zajisté ne srdce, 

   -    protože stůl má na ně trumf. (Vy přece 

   AQJ72   chcete při obraně donutit vydražitele aby 

Vy:   973    přebíjel z ruky, ale nemůžete chtít hrát  

-       barvu, kterou by mohl přebíjet na stole. 

Q92       Vaše politika musí být přesným opakem 

1064       politiky vydražitelovy, který chce  

AQ5       snapovat z kratšího stolu, ale ne z vlastní 

       ruky.) Taky neponesete trefy, protože 

byste nesl skrze slabost do síly. Musíte tedy vynést káro - skrze sílu. Má-li Váš partner krále, 

finesa z vaší strany se zdaří, a má-li ho vydražitel, Váš výnos mu nepřinesl nic, co by si 

nemohl udělat sám. Partner uhraje svého krále kárového a vynese trefy skrze sílu do slabiny 

stolu. 

  Dotkli jsme se nyní druhého důvodu, proč je obrana tak nesnadná, nevidíte list svého 

partnera, musíte jen hádat, které vidličky a osamocené honéry by mohl držet a vynést proti 

nim. A viděli jsme jak toto hádání musíte provést vědecky. Vynesete barvu, v níž by mohly 

být jeho honéry dobře umístěny, má-li je. To znamená, vynesete barvu, v níž by byly jeho 

honéry za honéry nepřítele a nikoli před nimi. 

  Braňme proti jinému závazku, tentokrát aniž bychom viděli všechny 4 listy. Máte: 



p: 74  s: 983  k: AQ10 t: AKJ64 

 

Protivník po Vaší pravici rozdával a otevřel 1 pikem. Vy dáte kontra a protivník za Vámi 

nabídne 2 piky. Váš partner pasuje, vydražitel a Vy taky, licitace skončila a Vy si musíte 

vybrat otevírající výnos. 

  Vaším správným výnosem je král trefový. Ten udělá zdvih (protože máte také eso) a umožní 

Vám to, abyste se podívali na stůl a zůstali při tom i nadále ve výnosu. Z tohoto důvodu bude 

král ze sledu AK  přicházet vždy na prvním místě v úvahu jako otevírající výnos proti 

závazku v barvě. Dummy vyloží své karty na stůl a Vy vidíte: 

 

   Stůl: 

   10952  Ze stolu padne 2, partner dá 5 a vydražitel 3. Co 

   AQ7   ponesete pak? Nuže, v kterých barvách jsou 

   753   honéry Vaší strany příznivě umístěny? Ne  

Vy:   Q82   v trefech, protože dáma stolu je za vaším esem, za 

74      vaší vidličkou – musíte upustit v pokračování  

983      v této  barvě. Také ne v pikách, protože  

AQ10      vydražitelovy honéry jsou v nich za honéry 

AKJ64     partnerovými. Ať v nich má jakoukoli sílu,  

      nebudete tedy trumfovat. V kárech jsou Vaše 

honéry dobře umístěna za eventuelními honéry nepřítele, ale musí se v nich úspěšně finesovat, 

výnos v nich musí přijít proti Vaší dvojité vidličce, takže tuto barvu taky neponesete. 

V srdcích, má-li Váš partner nějaké honéry, by ležely za sílou stolu – to je tedy barva, v níž 

musíte zaútočit. Vynesete srdcovou 9, protože vynášíte-li barvu, v níž nemáte žádné honéry, 

vynesete svou nejvyšší ze svých nízkých karet – kartinku. (Nesete-li od barvy, v níž máte 

nějakého honéra, nesete malou kartinku.) Stůl dá 7, partner kluka a vydražitel 5. Partner 

vynese károvou osmu, vydražitel dá kluka a Vy uděláte zdvih na dámu. 

 

   Stůl: 

   10952  Co teď? Vynesete další srdce skrze sílu stolu

   AQ   proti králi Vašeho partnera. Partner otočí další 

   75   káro skrze sílu vydražitelovu do Vaší vidličky. A 

Vy:   Q8   vaše strana tak porazí závazek, když touto hrou 

74      získala 2 zdvihy v srdcích, 3 v kárech a1 v trefech 

83 

A10 

AJ64 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takto vypadalo celé rozdání: 

 

   Stůl: 
   10952 

   AQ7    
   753  

Vy:   Q82   Partner: 

74      Q6 

983      KJ42 

AQ10      864 

AKJ64  Vydražitel:  10975 

   AKJ83 

   1065 

   KJ92 

   3 

 

Prozkoumejme hru partnera. Když jste vynesli trefového krále, dal pětku. To je, jak zakrátko 

uvidíme, signál, že nechce abyste v trefech pokračovali. Když jste přešli na srdcovou devítku 

a stůl dal malou, finesoval svým klukem. (Jednou z výhod obránců je, že mohou vidět, zda 

jejich finesa bude úspěšná. Kdyby dáma srdcová neležela na stole, partner by viděl, že 

finesování klukem by bylo ztrátou zdvihu, proto by musel převzít svým králem.) Partner 

vynesl károvou osmičku přesně z téhož důvodu, jako Vy jste vynesli srdce – má-li Vaše 

strana v této barvě nějaké honéry, jsou za honéry nepřátel. Všimněte si, jak finesy v barvách, 

které jste nesli, byly-li nějaké, byly úspěšné a jak jste se vyhnuli barvám (piky, trefy), v nichž 

Vaše finesy, byly-li by nějaké, by byly neúspěšné, protože honéry nepřátel ležely za vašimi. 

 

Výnos 

  Při výnosu do prvního zdvihu (otevírající výnos) jsou dva problémy. 1) Kterou barvu vynést 

a 2) kterou kartu z vybrané barvy vynést. 

  Sledy honérů (tři karty za sebou, jako KQJ) jsou výbornými výnosy, protože takovýto sled 

Vám dává nejlepší naději na vypracování Vašich nižších honérů na vysoké karty. Barva se 

dvěma po sobě jdoucími honéry (jako QJ) je začasté též dobrým výnosem, protože partner by 

mohl mít k nim třetího honéra (10 nebo K v daném případě). Barva s jedním honérem nebo se 

dvěma honéry nikoli sousedními je méně vhodná k vynesení. Byli byste raději, kdyby ji 

vynesl Váš partner proti Vám Barva, v níž nemáte žádné honéry, je často rozumným 

výnosem, protože snad vynesete proti honérům svého partnera a jste-li v této barvě krátcí a 

máte-li v ní jen jednu nebo dvě malé karty, máte naději na eventuální snapování. Samozřejmě, 

že toto vše bude ovlivněno pohledem na karty stolu, jak jsme již viděli, musíte se snažit 

vynášet skrze sílu do slabosti. Avšak je-li protivník po Vaší pravici vydražitelem, musíte 

poprvé vynést dříve, než uvidíte karty stolu. Zde máte tabulku prvních výnosů proti závazkům 

v barvě. Měli byste vybrat vhodný výnos podle pořadí, jak je v tabulce uvedeno: 

 

 

 

 

 

 

 

 



První výnosy proti závazkům v barvě: 

1. Kombinace AK 

2. Singl (pochopitelně ne v trumfech) 

3. Sled tří karet vedený honérem. (Je-li nejnižší karta o jednu nižší, než by měla být –KQ10.      

    QJ9 – považujte to též za sled tří karet.) 

4. Sled dvou karet vedený honérem. 

5. Barva, v níž nemáte žádné honéry, pokud možno dubl (ale ne trumfový). 

6. Barva s honéry kromě esa, které nejsou ve sledu. 

7. Trumfy 

8. Barva, v níž máte eso, nikoli však krále. 

 

  Jestliže však partner zasáhl přelicitováním, dejte přednost výnosu jeho barvy. A jestliže 

otevřel licitaci, vyneste jeho barvu, nemáte-li některý z prvních tří výnosů (nejlepších) 

v hořejší tabulce uvedených. 

 

Kterou barvu z vybrané barvy vynést? 

1. Od AK vyneste K 

2. Z ostatních honérových sledů vyneste nejvyššího honéra. 

3. Z jakékoliv jiné dlouhé barvy (4 a více) vyneste čtvrtou nejvyšší – čtvrtou shora. 

4. Z jakéhokoli dubla vyneste vyšší. 

5. Z tříbarvy neste nejvyšší, nemáte-li v ní žádného honéra a nejnižší, máte-li v ní jednoho  

    honéra.2 

6. Z ostatních kombinací, včetně A bez krále neste eso vzdor všem dříve uvedeným 

pravidlům, ale nezapomeňte, že je to velmi málo vhodná barva k výnosu. 

 

  Licitace vedená toliko protivníky proběhla takto: 1 pik – 3 piky – 4 piky. Čím vynesete do 

prvního zdvihu z těchto listů? 

a) p: QJ10 s: 86  k: QJ952 t: AKJ  

b) p: 842  s: QJ5  k: KJ972 t: 72 

c) p: J64  s: A10863 k: Q102 t: A2 

 

a) Vyneste trefového krále, protože kombinace AK je nejvhodnějším prvním výnosem. 

b) Vyneste svou srdcovou dámu, nejvyššího ze sledu dvou karet. Tomu nutno dát přednost 

před výnosem trefů, kde nemáte žádného honéra nebo kár, kde vaše honéra nejsou ve sledu. 

c) Vyneste károvou dvojku. Piky jsou trumfy a v srdcích a trefech máte eso, takže se 

vyloučením těchto tří barev rozhodnete vynést kára. A jelikož Vaše honéry v nich nejsou ve 

sledu, nesete malou kartu.3 

 

První výnosy proti závazků v BT 

  Proti závazkům v BT by Váš první výnos měl být skoro vždy ve vaší nejdelší barvě bez 

ohledu na to, jak vysoké karty v ní máte. Je-li tato barva vedena sledem tří karet v čele 

s honérem (ať již úplným sledem nebo s nenižší kartou z nich o jednu nižší), neste nejvyšší 

kartu. Nemáte-li sled tří karet ve své dlouhé barvě, neste čtvrtou nejvyšší. Tedy ve třech shora 

uvedených případech vyneste do prvního zdvihu proti BT dámu károvou z listu a), sedmičku 

                                                 
2 Někdo též vynáší prostřední podle angl. zkratky MUD – middle, up, down – pozn. přepisovatele 
3 Já bych vynesl trefové eso a následně malou (dubl). Nezbavil bych se kárové zádrže a v případě, že partner má 

trefového krále nebo trumfovou zádrž, může mě dát trefový snap – pozn. přepisovatele. 



károvou z listu b) a šestku srdcovou z listu c). Všimněte si zde, že při závazku v BT, nejsou 

žádné překážky proti výnosu barvy, v níž máte eso.  

  I zde se musíte snažit vynést barvu svého partnera, jestliže učinil jednu silnou nabídku. Při 

výnosu jeho barvy vyneste stejnou kartu, jakou byste vynesli proti závazku v barvě. (Nabízel-

li piky, vyneste Q z listu a), osmičku z listu b) a čtyřku z listu c).) 

 

Po výnosu partnera 

  Když partner vynese do zdvihu, jste na třetím místě k zahrání do zdvihu. To je často 

nepříznivá pozice, protože ještě jeden protivník hraje po Vás. Má-li honéry, může zahrát 

podle toho, jakého honéra jste položili Vy. Kupř. vynesl-li Váš partner dvojku pikovou a 

barva je rozložena takto: 

   Stůl: 

Partner:  753   Vy:   Stůl dá trojku. Dáte-li krále, 

Q1062     K94   vydražitel ho převezme  

   Vydražitel:     esem, dáte-li 9, vydražitel 

   AJ8      udělá zdvih na kluka a dáte-

         li 4, vydražitel udělá zdvih 

na 8. Samozřejmě, že máte správně položit krále – třetí dá svoji nejvyšší. (Známé pravidlo: 

Druhý nedá nic, třetí se ztrhá). Vypadá to jako oběť cenného honéra, ale Váš král nebyl 

promarněn, i když byl přebit vydražitelovým esem. Donucením vydražitele, aby k získání 

zdvihu musel použít vysokou kartu, jste vypracovali pro partnera dva budoucí zdvihy. Jeho 

Q10 budou ležet za vydražitelovým J a budou na něj čekat. 

 

Finesování proti stolu 

  Všeobecnou zásadou je tedy dát na třetím místě svou nejvyšší kartu, přičemž jde o pokus 

získat sám zdvih anebo zabránit vydražiteli, aby ho získal lacino. Hlavní výjimka z toho však 

je, když na stole leží honér, jejž můžete vyfinesovat. Očividně s: 

 

   Stůl: 

partner :  K53   Vy:   Když partner vynese    

      AQ4   dvojku a dummy dá trojku, 

budete finesovat svou dámou. Je to zřejmé, ale právě tak správné finesovat, máte-li AJ. 

 

1)   K53 

Q1062     AJ4  V obou případech 1) a 2) musíte 

   987     dát kluka, když partner nese 2 a  

2)   K53     dummy dá 3 (samozřejmě, že byste 

10863     AJ4  přebili krále esem, kdyby ho  

   Q97     dummy dal). V prvém případě 1) 

zabráníte nepříteli, aby v této barvě udělal vůbec zdvih, v případě 2) dovolíte protivníkům 

udělat v této barvě pouze jeden zdvih. Kdybyste položili své eso, znamenalo by to pro vaši 

stranu ztrátu jednoho zdvihu v obou případech, protože krále stolu můžete chytit svým esem 

jen, když si na něj počíháte. Zde je další případ, kdy se čeká na přebití honéra stolu: 

 

 

 

 

 



Stůl: J75 

   Vy: K109  Partner vynese 2 a stůl dá 5. Musíte finesovat 

svou 9 a ušetřit tak svého krále na kluka stolu. Byla by celá rozloha tato: 

   J75 

8432      K109  Vydražitel udělá zdvihy na  

   AQ6     všechny své 3 honéry, položíte-li 

krále na pětku stolu, ale uhraje jen svou dámu a eso, budete-li finesovat devítkou. 

A má-li partner dámu: 
   J75 

Q432      K109  Vaše 9 vyžene vydražitelovo eso. 

   A86     Kdybyste místo ní dali svého krále, 

kluk stolu by později udělal zdvih. 

 

Signály pro partnera 

  Jistě jste si všimli, že jste dávali v přecházejících příkladech svou devítku, ne desítku. Když 

jako partneři vynášejícího přiznáváte barvu od honérového sledu, vždy položte nejnižší kartu 

z tohoto sledu. Je snadno poznat, proč tak musíte učinit z posledního příkladu. Když Vaše 9 

vyžene vydražitelovo eso, partner vidí, že musíte mít také 10, protože v opačném případě by 

na ní asi udělal zdvih vydražitel. Naproti tomu, kdyby vyhnala vydražitelovo eso Vaše 10, 

partner by nemohl vědět, že máte ještě 9. Obdobně: 

 
   853 

K964      QJ10  když partner vynese 4, dejte svou 

   A72     10. Ta vyžene vydražitelovo eso a 

partner ví, že musíte mít jak dámu, tak i kluka. Proto může bezstarostně pokračovat v této 

barvě, když se znovu dostane do výnosu.  

  Jiný způsob, jak říci partnerovi, aby pokračoval ve vynesené barvě, je signál na třetím místě. 

Obvykle je k tomu příležitost, když nemůžete přebít nepřátelskou kartu zahranou na druhém 

místě. Např.: 

 

Stůl: A65 

  Vy: K82  Partner vynese trojku a stůl dá A. Samozřejmě, že si 

musíte schovat krále na pozdější dobu, ale zdá se, že je jedno, zda přihodíte do zdvihu 8 nebo 

2. Avšak každá z těchto karet něco signalizuje. Osmička, vysoká kartinka, žádá partnera, aby 

ve vynesení této barvy pokračoval, dvojka, nízká kartinka, odrazuje partnera a říká mu, že si 

vůbec nepřejete, aby příště tuto barvu vynesl. V uvedeném případě byste signalizovali své 

nadšení odhozením osmičky. V tomto případě: 

 

Stůl: A65 

  Vy: 1082  byste odhazovali svou dvojku. 

  Nepřehlédněte, že dáváte signál jen tehdy, když se nemůžete pokusit o získání onoho zdvihu, 

tzn., kdyby stůl dal 5 místo A v obou příkladech, hráli byste podle pravidla „třetí dá nejvyšší“ 

– svého krále v prvním příkladu a svou desítku v příkladu druhém. 

  Jiná příležitost k signalizování se naskytne, když partner vynese honéra. Předpokládejme, že 

partner vynese pikovou dámu a Vy vidíte: 

 

 

 



Stůl: 1064 

  Vy: K73  Stůl dá 4 a Vy signalizujete „Pokračuj!“ svou 

sedmičkou. Kdybyste měli 873, signalizovali byste „Stop!“ svou trojkou. Můžete 

signalizovat vysokou kartinkou i když sám žádného honéra ve vynesené barvě nemáte, 

chcete-li později přebíjet. Předpokládejme, že partner vynese krále pikového proti závazku 

v srdcích: 

 

  Stůl: Q84 

Partner:    Vy:  Máte přihodit devítku a tím signalizovat  

AK1082    93  „Pokračuj!“. Partner pak bude pokračovat 

  Vydražitel:    svým esem a Vy svou dvojkou dokončíte 

  J75     svůj signál vysoká – nízká (nazývaný 

echem), což je Vaše důtklivá žádost o další pokračování. Proto partner vynese piky potřetí a 

Vy tak získáte snap. 

  Kdyby namísto toho byly karty rozloženy takto: 

 

  Stůl: Q84 

Partner:    Vy:  signalizovali byste na partnerova krále 

AK1082    J973  svou trojkou, která je varováním a  

  Vydražitel:    doporučením k přejití na novou barvu. 

  5       Všimněte si, že není žádný jiný způsob, 

jak by se měl partner dozvědět, zda má pokračovat v barvě nebo přejít na jinou – Vy mu to 

musíte říci. Někteří „takyhráči“ to dělají tím, že rozzáří svůj obličej na znamení souhlasu, 

když se jim vynesená barva líbí, a že se zamračí, když se jim nelíbí. Brzo však narazí na 

spoluhráče, kteří s nimi nebudou chtít hrát. Je lépe signalizovat v rámci pravidel a slušnosti 

vysokými a nízkými kartinkami, jejichž význam není o nic menší. 

  Jak vysoká nebo nízká musí karta být, aby byla signálem? Něco tak od pětky nahoru vypadá 

jako vysoká a nižší jako nízká, ale to není správné kritérium. Nese-li partner dámu a Vy máte 

K432, musíte povzbuzovat svou čtyřkou a máte-li 987, musíte odrazovat svou sedmičkou – 

Vaší nejnižší kartinkou. K vyžadování pokračování signalizujte svou nejvyšší kartou, kterou 

si můžete dovolit. Vynese-li tedy partner krále a Vy vidíte: 

Stůl: J82 

   Vy: Q976  nemůžete si dovolit signalizovat dámou, což je 

očividné, ale můžete postrádat svou devítku, kterou máte správně odhodit. 

 

Když vynesou protivníci 

  Méně problémů budete mít s tím co zahrát, když vynesou protivníci. Na čtvrtém místě. když 

již z ostatních tří listů bylo do zdvihu přihozeno získejte zdvih, jak nejlaciněji můžete, 

nemůžete-li zdvih získat, přiznejte svou barvu svou nejnižší kartou. Skoro nikdy není správné 

signalizovat do zdvihu, do něhož vynesli protivníci. Např.: 

 

Stůl: A74 

   Vy: K92  Vydražitel vynese pikovou pětku, partner dá 

trojku a stůl eso. Přiznejte svou dvojkou a ne devítkou. Kdyby byl piky vynesl Váš partner, 

signalizoval byste mu dobrou zprávu, že držíte vysokého honéra, ale když vynesl tuto barvu 

vydražitel, tato informace by byla důležitá pro něj a nesmí mu být proto dána. Celá barva by 

mohla být rozložena takto: 

 



  Stůl: A74 

Partner:    Vy:  Všimněte si, že vydražitel se chystá vynést 

J83     K92  ze stolu proti svým Q10 a bude hádat, zda 

  Vydražitel:    má finesovat svou desítkou nebo dámou. 

  Q1065    Jestliže přihodíte dvojku a pak devítku, 

možná že se splete, ale jestliže budete signalizovat svou devítkou a řeknete mu, kde leží král, 

bude mít svůj problém vyřešen. Všimněte si též, že musíte dát svou devítku a ne krále., když 

budou vyneseny piky podruhé ze stolu. V tom případě jste na druhém místě a Vaší  normální 

opatrnou hrou je hrát malou. Má-li partner dámu, není třeba abyste brali domů svého krále a 

má-li dámu vydražitel, musí na něj udělat zdvih později, když položíte svého krále, zatímco 

možná neuhodne, že ji má položit ihned, zahrajete-li správně z druhé ruky nízkou. 

  Jestliže nechcete na druhém místě vyrukovat s honérem na nějž byste mohli získat zdvih, 

nebudete zajisté dávat nižšího honéra. T.zn. s: 

 

Stůl: 864 

   Vy: K92  když bude ze stolu vynesena čtyřka, dáte dvojku. 

Spoléháte na partnera na čtvrtém místě, že udělá tento zdvih on nebo že bude vydražitel nucen 

ho získat na vysokého honéra. Celý rozdíl mezi hrou na druhém a třetím místě je pouze ten, že 

Váš partner ještě do zdvihu nepřihodil, není třeba dělat něco silného, když Váš partner je stále 

ještě určitým faktorem. On je v příznivé situaci, abyste mohli udělat zdvih lacino. 

 

Nasazení Vašich honérů 

  Jsou dvě běžné výjimky z této praktiky, že druhý dá nízkou kartu. Jeden případ je ten, že 

máte honérový sled. Např.: 

 

Stůl: 864 

   Vy: QJ102 Je-li ze stolu vynesena čtyřka, nasaďte své honéry 

přihozením desítky. To vám zaručuje zdvih v této barvě a mohlo by Vám to pomoct chytit 

vydražitelova krále, bude-li mít Váš partner eso. Máte nasadit i ze sledu dvou karet, jestliže 

Vám to zajišťuje zdvih: 

 

Stůl: A64 

   Vy: QJ2  Je-li ze stolu vynesena čtyřka, dejte svého kluka.  

Tím vyženete vydražiteli krále a Vaše dáma za esem musí udělat zdvih. Jsou-li však na stole 

3 malé piky, máte hrát na druhém místě nízkou kartu, protože nasazení Vašich honérů by 

Vám zdvih nezaručovalo. 

 

Krytí honérů 

  Nejčastější příležitostí k položení honérů na druhém místě je pokrytí honéra vyneseného na 

prvním místě. Posuďte tuto barvu: 

  Stůl: J6 

Partner:    Vy:  Vynese-li stůl šestku, dáte svou sedmičku, 

1093     K87  druhý nedá nic. Je-li však ze stolu vynesen 

  Vydražitel:    kluk, musíte dát svého krále. To se nazývá 

  AQ542    „honér na honéra“. Vaším cílem není 

       udělat na svého krále zdvih, ale 

znehodnotit kluka nepřítelova. Jestliže kluka nepřebijete, kluk udělá zdvih a vydražitel vynese 

pak nízkou kartu proti svému esu s dámou a udělá tak všechny zdvihy v této barvě. Naproti 



tomu, když pokryjete kluka svým králem, vydražitel udělá zdvihy na eso a dámu, ale musí 

pak pustit další zdvih na desítku vašeho partnera. Účelem krytí honéra honérem je povýšit 

jiného nižšího honéra, ať již ve vašem listě nebo v listě vašeho partnera tím, že donutí 

vydražitele, aby musel obětovat dva honéry na jeden zdvih. Je-li z první ruky vynesen honér, 

máte ho skoro vždy na druhém místě pokrýt, můžete-li. 

  Samozřejmě, že ho nemusíte pokrývat, není-li žádná naděje na vypracování nižšího honéra 

Vašeho vlastního nebo Vašeho partnera. Např.: 

 

Stůl: QJ1092 

   Vy: K74  Je-li ze stolu vynesena dáma, nemá smyslu 

přebíjet ji králem, protože všechny ostatní nižší honéry leží na stole. Dejte malou kartu 

doufajíce, že vydražitel má jen jednou obsazené eso a že nebude moci opakovat finesu. 

Obdobně, vidíte-li na stole jen jednou obsazené eso: 

 

   Stůl: A3 

Vy: K74     a vydražitel vynese z ruky dámu, je často správné 

dát malou kartu, protože pak nemůže být Váš král chycen. 

  Jiný případ, kdy je chybné pokrýt honéra honérem je, když máte dámu, obsazenou malými 

kartami v barvě, v níž mají protivníci velkou délku. Např. máte-li tři trumfy s dámou, je jen 

zřídka správné pokrýt. Partner bude asi velmi krátký a nemůže mít žádného nižšího honéra, 

který by se mohl vypracovat, a když nepokryjete, vydražitel možná upustí od finesy a zahraje 

na vypadnutí scházející mu dámy. Předpokládejme, že toto je trumfová barva: 

 

  Stůl: A1062 

Vy:     Partner: S 9 trumfy vydražitel se rozhodne vzít 

Q74     8  domů eso a krále doufaje, že dáma  

  Vydražitel:    vypadne. Nestojí ho však nic, aby vynesl 

  KJ953    svého kluka naváděje Vás, abyste ho 

       pokryli dámou. Nemáte to však 

samozřejmě učinit, protože nemáte žádného nižšího honéra k vypracování a partner musí být 

v trumfech velmi krátký, aby mu takto vypracovaný honér byl co platný. 

  Konečně posledním případem, kdy nemáte dát honéra na honéra je ten, když stůl má dva 

honéry ve sledu. Např.: 

 

Stůl: QJ4 

   Vy: K52  Je-li vynesena dáma stolu dejte malou, avšak je-li 

vynesen příště kluk pokryjte ho. To proto, že zde máte druhého honéra k znehodnocení, takže 

si můžete dovolit nepokrýt prvního. Z různých důvodů je účinnější pokrýt až druhého honéra 

než prvního. 

  Nějak jsem věnoval příliš místa řídkým případům, v nichž nemáte dát honéra na honéra, než 

obvyklým případům, kdy tak máte učinit. Nedejte se tím mýlit. Je důležité rozpoznat 

výjimečné situace, ale jestliže pokryjete honéra vyšším honérem kdykoli jste na druhém 

místě, bude to od Vás z 90% správné. 

 

 

 

 

 

 

 



Pravidla k zapamatování: 

  Ve skutečnosti jsou stále překvapivě dobré všechny staré receptury pro obrannou hru, 

z nichž se některé datují již od dob whistu: 

 

Před stolem nes do jeho síly. 

Za stolem nes do jeho slabiny. 

Druhý nedá nic, třetí se ztrhá. 

Kryj honéra honérem. 

 

  Toto jsou taktiky, nikoli pravidla a ze všech jsou výjimky. Musíte však vždy mít dobrý 

důvod k tomu, abyste některý z těchto receptů porušili. Neučiníte daleko nic tak špatného, 

když zahrajete podle nich. 


