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Redakční uvedení pro našince 
 Každý se může rychle seznámit se základními pravidly a formálními předpisy jak se 

hraje bridž. K tomu stačí nějaký vhodný základní informační text, nebo asi půlhodinka 

ústního výkladu někoho kdo se v bridži vyzná a vysvětlit umí. Jestliže pak už víte jak se bridž 

hraje a párkrát si to zkusíte, pocítíte určitě touhu a potřebu vědět víc - jak dražit a sehrávat 

úspěšně. To znamená vědět nejen co se musí a co se nesmí podle pravidel, ale vědět také co 

je radno a co není radno při hraní bridže dělat. Nemáte-li přitom možnost dále čerpat z rad 

znalce ani příležitost účasti v některém zdokonalovacím kursu našich klubů a kroužků 

ČESKÉHO BRIDŽOVÉHO SVAZU (pp 1063, 111 21 Praha i), pak musíte vzít do ruky 

nějaký výkladový bridžový text či učebnici a poučit se sám. Textů k tomu vhodných není 

mnoho.  

 To co vám tímto předkládám, je u nás prvním seznámením s tímto vynikajícím 

autorem. A je to premiéra nad jiné vynikající. Podíváte-li se do obsahu, zjistíte, že obsahuje 

jen užitečné a důležité partie bridžové problematiky, z nichž některé nebyly dosud v náležité 

šíři a hloubce ani v jiných dílech obsaženy. Nejde sice o učebnici pro začátečníky, ale nejste-li 

nováčkem nejčerstvějším, budete rozumět asi všemu, rychle či pomaleji - a čemu porozumíte, 

to si zapamatujte a držte se toho! Nejsou to bludy, nýbrž moudré a výstižné směrnice a dobré 

rady. Nutno přiznat, že při sledování textu byste už teď něco měli znát z textů základnějších. 

Neuvádí se zde elementárnosti co je to impas, rady jako "druhý malou, třetí nejvyšší" apod. 

Kapitoly se zabývají pokročilejšími problémy a doporučeními, ale jsou podány názorně, 

pochopitelně a s uvedením důvodů a všech významných souvislostí. Původní text autorův 

nebyl zkrácen a jen ojediněle doplněn poznámkami, které snad prospějí k přesnějšímu 

pochopení některého detailu a ujasní pohled na problém. 

 Máte v ruce text, který vám musím nabídnout - cítím to jako "morální povinnost". I 

když už jste možná četli o bridži leccos, tohle by vám určitě nemělo ujít. Mnoho let jsem 

osobně učil stovky bridžových začátečníků a nováčků ČBS a za tu dobu jsem si vytypoval 

některé problémy, které bývalo mnohdy třeba zvlášť podrobně vysvětlit a které nebývají 

dostatečně známy a zvládnuty ani pokročilými, zkušenými hráči. Když jsem se s touto knihou 

Jeffa Rubense nedávno seznámil, byl jsem potěšen. Potěšen proto, že obsahuje vysvětlení 

právě i všech takových otázek, které vyvstávají pří pokročilejší výuce bridže, v přiměřeně 

srozumitelném a obsáhlém podání. Další podrobné a jasně formulované rady a vysvětlení 

nenechávají bridžovým studentům žádné zbytkové nejasnosti. Kdo si osvojí obsah této knihy, 

bude dobrým hráčem ihned a úrovni výborné už toho nebude potřebovat moc navíc. Jste-li už 

teď pokročilejšími, zapamatujte si zejména rady související s rozdílnými strategiemi  

a taktikami při různých způsobech hodnocení výsledků - topskórovém, rozdílovém 

(kvantitativním - totálním či IMP), jednokrabicovém apod. Znám z dlouhodobé intenzivní 

praxe rozhodčího a vedoucího nejrůznějších soutěží a turnajů všech úrovní mnoho milých a 

dobrých bridžistů, kteří však v otázkách hodnocení výsledků vůbec nemají jasno. Mohou i tak 

mít mnohé úspěchy, jistě. Ale kdyby vždy jasně věděli co a kdy činit nebo nečinit, nebyli by 

jen dobrými, ale výbornými. Ruku na srdce, přátelé druhé i první výkonnostní třídy ČBS - že 

mám pravdu! Je to asi tak: Chcete-li v atletických závodech soutěžit ve skocích, nestačí jen 

mít dobrou kondici, nacvičit mohutný odraz atp. Musíte přece vědět co se bude hodnotit! 

(bude-li to např. dálka nebo výška skoku či něco) jiného. Jen když tohle budete vědět, můžete 

tedy teprve skákat způsobem přiměřeným hodnocení, a samozřejmě vyhovujícím pravidlům a 

předpisům. Tohle je každému jasné. Při skocích do vody a na trampolíně jde o eleganci, 

otočky, vruty aj., ne o dálku či hloubku. Při skoku do výšky vůbec nezáleží na tom, jak daleko 

za tyčkou dopadnete. A úplně jiné je to při seskoku s padákem či na lyžích. Kupodivu však 

mnozí účastníci bridžových soutěží se bláhově domnívají, že se o způsob hodnocení netřeba 

zajímat, že prostě stačí ''skákat dobře“. Ano, ale co je dobře při jednom typu soutěže, nemusí 



být dobře při jiném hodnocení, jako u skoků. Kdo tedy dosud nečinil rozdílu mezi hrou v 

soutěžích družstev (domácích setkáních či nějakých rozdílově hodnocených "skupinovkách"), 

a hrou v topskórově hodnocených soutěžích dvojic či jednotlivců, měl by si příslušné kapitoly 

tohoto textu důkladně osvojit. Nebude to nejsnazší, ale vyplatí se to. Např. správný a přesný 

pohled na hodnotu dosažení částečného nápisu v utkání nesoutěžním (rabrovém) či v 

soutěžích různých typů a v náležitých souvislostech se způsoby hodnocení má, jak vím, 

skutečně málokdo. A méně běžné způsoby hodnocení s příslušnými okolnostmi dokonce 

někteří, i zkušení, neznají vůbec. (Zanikající způsob totálem prostých bodů, jednokrabicové 

hodnocení, novodobý kombinovaný způsob v "patonech" aj.) 

 Ale v této vynikající knize nejde ovšem jenom o okolnosti způsobů hodnocení, ani se 

tím nezačíná. Najdete v ní mnoho dalších, jiných potřebných poučení, rad a vysvětlení, 

všechno ještě dnes přímo použitelné v praxi nováčků i pokročilých. Můžete-li, čtěte a osvojte 

si všechno! Co byste zejména neměli přejít, jsou první čtyři kapitoly. O hodnocení vlastního 

listu honérovými body apod. se dozvěděl asi každý začátečník už při svém úvodním 

seznámení s bridžem. Ale patrně nikdo mu ještě nepodal tak široký a dobře srozumitelný 

správný výklad všeho co s tím souvisí, jaký najdete v tomto textu. A i když čtenář už dávno 

není bridžovým nováčkem, jsem si jist, že v tak krystalické podobě podaná vysvětlení všech 

aspektů bodového počítání určitě přivítá a převezme ke svému prospěchu. Skutečně, nestačí 

jen spočítat body, nutno i vidět kde a jaké jsou, se všemi souvislostmi. A to vám bude 

vysvětleno nejsrozumitelněji a nejvýstižněji právě zde. 

 Shledáte-li v našem textu některé partie obtížné, bude to asi v kapitolách 10 až 13, 

které nejsou pro každého procházkou růžovým sadem. Ale hráči, kteří chtějí mít úspěchy 

v topskórově hodnocených turnajích dvojic (nebo jednotlivců) by měli přece jen zvládnout i 

trochu více matematicky podložené úvahy. Bez trošky matematiky to podat asi opravdu nejde. 

Ale nemusíte být sám matematikem, i když některé znalosti, zejména z oborů 

pravděpodobnostních nejsou jistě k zahození. Jestliže vám hned při prvním přečtení nebude 

některé pravděpodobnostní zdůvodnění průzračné, nevadí! Pro váš nejbližší turnaj postačí vzít 

aspoň na vědomí výslednou tam uvedenou dobrou radu. Bude vám prospěšná i když nebudete 

zcela jasně chápat proč. K neúplně proniknutým částem textu se ale vždy po čase vracejte, 

několikrát přežvykujte tak dlouho, až půjdou strávit a vstřebat. Za tu zvýšenou píli to bude 

jistě stát. Ono to jistě nebude samozřejmou znalostí ani pro vaše soupeře a právě v 

náročnějších znalostech je můžete jistěji předčit - to snadnější přece asi oni znají také! Sami 

určitě uvidíte své pokroky při aplikování našich poznatků. Ale nechtějte hned ovládnout 

všechno najednou - tak není knížka míněna. Měl byste ji ale mít po ruce pořád a občas si v ní 

oživovat i to co už jste sice pochopil, ale do vaší osobní praxe to ještě náležitě neproniklo. 

 A hrajete-li zatím jen pro zábavu doma, nesoutěžně (což je prosím, skutečně věřte mi, 

vaše velká škoda, protože bridžové soutěže jsou v podstatě každému přístupné a 

nesrovnatelně spravedlivější, zajímavější i poučnější), přijměte ještě dobrou radu: Opusťte, 

staré rabrové uspořádání a přejděte na modernější a všestranně výhodnější KVARTO podle 

sedmé kapitoly. Uvidíte pak sami, že jeho novodobý široký světový rozmach je skutečně 

podložen organizačními i herními výhodami, zejména zkrácením jednotlivých utkání a 

častějším vystřídáním. Jestliže s vašimi přáteli bridž hrát teprve začínáte, hrajte kvarto a co 

nejdřív se přijďte na nějaký turnaj aspoň podívat. 

 Jestliže - proti mému očekávání - všechno co je v našem textu už znáte a přiměřeně 

užíváte, tajemství úspěšného bridže jste už odhalil, gratuluji, jste expert. Ale i tak jsem 

přesvědčen, že knížka nezklamala ani vás. Myslím si dokonce, protože většinu z našich 

expertů i "expertů" poněkud znám osobně, že by z nich asi žádný neprohlásil, že náš text je 

pro něj zbytečný, že mu nic už nemůže dát. Je to jedna z nejlepších a nejpotřebnějších knížek 

pro všechny, kdo chtějí pokročit ve svých bridžových znalostech. Jsem si jist, že se bude líbit 

i vám. Mně.se líbí. Redaktor 



 

Předmluva: 
 Pamatovat si pochvaly a pozapomínat kritizování je docela přirozené. Zvláště je to tak 

mezi bridžovými experty, jejichž domýšlivost je považována za. obvyklou. Jeden takový 

kompliment, který připomínám s velkou radostí, mi byl poskytnut během Světového 

šampionátu 1957 v Miami Beach. Bylo už pozdě po skončení večerního kola a bridžoví 

reportéři se všichni nahrnuli do tiskového salónu a vysílali svá vyprávění. Když jsme 

přecházeli kolem k našim písařům, Jeff Rubens seděl s kouskem papíru, na kterém byl zapsán 

poklad, který uzřel v jednom rozdání. Podíval se na každého z nás ve snaze rozhodnout se 

komu z nás by měl ukázat svůj mistrovský kus. Jsem hrdý na to, že tato čest byla prokázaná 

mně. 

 "Aha," řekl. "Tady je někdo, kdo to ocení." 

 Jak jsem očekával, tehdejší pozoruhodnost, ačkoliv mně stála deset minut velmi 

potřebného spánku, stálá bohatě za to. 

 Nyní jsem v příznivé situaci, kdy mohu ten kompliment oplatit. Mnoho let jsme viděli 

Jeffa Rubense jako skvělého bridžového pisatele. Tato kniha nebude rozčarováním, leda pro 

experty, kteří zjistí, že konkurence bude tvrdší než byla před ní. Mohu být jen vděčen, že opět 

jednou jsem to shlédl první. 

 

Los Angeles, prosinec 1968 Alfred Sheinwold 

Úvod: 
 Jedinečnost bridže ve srovnání s jinými oblíbenými hrami spočívá v tom, že poskytuje 

neomezené možnosti zdokonalování studiem a praxí. Nejsou zapotřebí žádné výjimečné 

schopnosti, aby se z vás stal dobrý hráč, výborný hráč nebo dokonce hráč mistrovské třídy. 

Bohužel se s tímto rysem nesetkáváme všude. Vezmeme-li např. šachy vidíme, že se z vás 

nemůže stát vynikající šachista, i když studujete velmi usilovně, nemáte-li určitý vrozený 

talent pro tuto hru. Tato "schopnost hrát šachy" je tak důležitá, že někdy mohou soutěžit s 

šachovými mistry za stejných podmínek i děti. Podobně jsou na tom malí košíkáři nebo 

odbíjenkáři či příliš těžcí sprinteři, protože musí zápasit s nevýhodou, kterou nelze překonat 

pouze usilovnějším tréninkem. 

 Oscar Wilde řekl, že nic z toho, co stojí za to znát, se nedá naučit. Ovšem stojí za to 

vědět jak hrát dobře bridž - kdybyste si to nemyslel, nečetl byste tuto knihu - a dá se to naučit, 

může se tomu naučit i člověk, který nemá onu tajemnou vlastnost, které se říká "karetní 

smysl". Významný britský bridžový autor (a novelista) S.J.Simon dělil hráče bridže na 

přirozené talenty (lidé, kteří jsou schopni hrát dobře bridž podle své intuice nebo "citu") a na 

papoušky (ti, kteří se naučí hrát bridž dobře pouze usilovným studiem). Ačkoliv své knihy 

adresoval přirozeným talentům, říkal, že papoušci se mohou stát skutečně velmi dobrými 

hráči. 

 Samozřejmě existují někteří šťastlivci, kteří, jak se zdá, instinktivně ovládají správnou 

bridžovou strategii. Tato záviděníhodná stvoření podvědomě asimilují informace založené na 

jejich hráčské zkušenosti a přeměňují je na pravidla potřebná pro úspěšnou hru, podle kterých 

se pak automaticky řídí. My ostatní se tyto věci ( musíme učit vědomě, někdy i s pomocí 

mechanického memorování než získáme podmíněné reflexy, vztahující se k reakcím na 

konkrétní bridžové situace. 

 Protože, já sám patřím k "neintuičním" hráčům, velmi cítím s těmi, kteří musí 

zapracovat, aby dosáhli zlepšení. Vím, jak je to těžké. A tuto knihu můžete považovat za 

knihu pro papoušky. Je pokusem formulovat ty aspekty bridže, které se zdají být beznadějně 



abstraktní a proto přístupné jen těm, kteří mají hlubokou bridžovou intuici, jako konkrétní 

zásady , které by mohl studovat, pochopit a posléze aplikovat každý, kdo tomu bude chtít 

věnovat potřebný čas. 

 

 Student bridže má štěstí, že o této hře existuje bohatá literatura, a.že má k dispozici 

mnoho návodů. Většina bridžových knih se ale bohužel zabývá výjimkami, protože neobvyklé 

situace jsou většinou zajímavé a vzrušující - a proto se lépe čtou. Ale zvládnutí výjimečných 

situací před tím, než si osvojíte solidní znalost základů, je jako učit se dříve utíkat než chodit. 

 Velká většina bridžových.rozdání je "snadná" a nedají se v nich použít zahrání 

atraktivní pro diváky nebo skvělé technické finty či klamná zahrání. V bridži nebudete 

vyhrávat tím, že budete provádět trojité Grand Coupy či postupné skvízy, ale tím, že zlepšíte 

svou techniku a úsudek v běžných každodenních rozdáních a že se vyvarujete svých zřejmých 

chyb. Uměl jsem "kamuflovaná zahrání" dřív, než jsem se naučil např. zásadám oceňování 

listu, které jsou uvedeny V několika prvních kapitolách této knihy. "Lišácká zahrání" jsou 

velmi atraktivní a možná, že mám.občas, příležitost některé provést, ale jejich znalost není 

významným faktorem pro určení vítěze u stolu. 

 V této knize píši velmi málo o výjimkách. Většina rad má obecnou, platnost a 

pravidla, jejichž používání navrhuji, se vztahují spíše k. typům problémů než ke konkrétním 

situacím. Protože toto téma je už částečně v bridžové literatuře zpracováno, snažím se 

neopakovat to, co už je někde jinde. Proto jsou kapitoly této knihy esejemi o vybraných 

bridžových tématech, která byla (pokud se o nich vůbec psalo) probrána v jiných knihách 

pouze zběžně. 

  

 Předpokládám, že ty čtenáři, jsi "průměrný hráč", ať už.dáváš přednost kterémukoliv 

typu bridžových soutěží. Pokusím se ti ukázat jak můžeš, s využitím všech svých bridžových 

vloh které máš, (nebo které budeš mít v budoucnu), zlepšit své výsledky tím, že ti ukáži určité 

zásady, které dosud mohly unikat tvé pozornosti. Doufám, že. s každým přečtením porozumíš 

problematice hlouběji, protože v mezidobích mezi novým čtením budeš těžit ze zkušeností z 

praktické hry. Možná, že porozumíš problematice až natolik, že nebudeš souhlasit s tím co 

říkám. Tím lépe, protože neexistuje lepší způsob učení, než vlastní uvažování a snaha přijít 

tomu na kloub samostatně. 

Hodnocení listu 
 Úspěšná dražba částečně závisí na vzájemném porozumění partnerů - čím více se vy a 

váš partner díváte shodněji na nastalé problémy, tím budou vaše výsledky lepší a naopak. 

Tyto výsledky jsou ovšem jasně omezeny primárnější vlastností individuálním uměním obou 

partnerů. Soustřeďme se prozatím na zlepšování vašich dražebních dovedností, což je velmi 

užitečná věc, protože se pak stanete vyhledávanějším partnerem. 

 Vaše dražební dovednosti můžeme rozdělit do dvou oblastí: Za prvé, jak dobře 

chápete systém který se svým partnerem používáte a za druhé, jak umíte oceňovat svůj list. 

Velká většina bridžistů bohužel věnuje téměř všechen svůj čas studiu svého dražebního 

systému. Bohužel - protože i při dovedné individuální dražební technice je oceňování listu 

mnohem důležitější, i když je pravdou, že když se naučíte dražit Watus Jump System, budete 

teoreticky schopni být partnerem ostatním pěti hráčům, kteří tento systém znají, a že čím více 

systémů znáte, tím více potenciálních partnerů pro vás připadá v úvahu, ale je také pravda, že 

když nebudete umět dobře ohodnotit svůj list, nedosáhnete dobrých výsledků pomocí žádného 

licitačního systému. Myslím si, že většina hráčů věnuje příliš mnoho času zkoumáním, které 

superextramoderní konvence mají používat. Určitě je ale lepší soustředit se na umění hodnotit 

list, protože když budete umět toto, budete dosahovat dobrých výsledků s každým jen trochu 

rozumným dražebním systémem.  



 Doufám, že prvních pět kapitol vám ukáže jak máte hodnotit svůj list jako to dělají 

experti. 

Co je oceňování listu? 

 Oceňování listu je hodnocení silných a slabých stránek vašich karet s ohledem na 

jejich schopnost dělat zdvihy. Zdvihy o kterých uvažujete mohou být dosaženy při závazku na 

vaší lince (ofenzivní potenciál vašeho listu) nebo v obraně proti závazku soupeřů (defenzivní 

potenciál listu). 

 Síla vašeho listu (jak defenzivní, tak i ofenzivní) záleží na několika faktorech: na 

vysokých kartách, které máte, na rozloze barev a na dražbě. Nestačí zhodnotit svůj list ve 

vakuu tak, že si řeknete: "má tyto figury, takovouto rozlohu, a proto má x ofenzivních a y 

defenzivních.zdvihů," protože každá hláška, která byla v průběhu dražby učiněna, hodnocení 

vašeho listu ovlivňuje, alespoň do určité míry. Jestliže partner draží piky, podíváte se na svůj 

list z hlediska, jeho hodnoty pro pikový závazek. Něco zadražíte a partner licituje srdce. Teď 

musíte přehodnotit.svůj list vzhledem k srdcím. Pokud zasáhnou do dražby soupeři, musíte 

hodnotit svůj defenzivní potenciál proti každému závazku, který by mohli hrát. 

 Pokud by se vám po této abstraktní diskusi zazdálo, že oceňování listu je záležitost 

téměř beznadějně obtížná a složitá, pak se mi podařilo načrtnout správný obrázek. Hodnocení 

listu je skutečně velmi obtížný problém. Nehledě na komplexnost této činnosti ( ofenzivně-

defenzivní, druh: BT-piky-srdce-kára-trefy), ve spočítání hodnoty vašeho listu je nejistota, 

protože i nejlepší oceňování listu je usuzování založené na pravděpodobnostech. Jak proboha, 

můžeme usoudit přesně hodnotu listu našeho, když partner může mít kteroukoliv kombinaci 

karet z obrovského počtu možných? 

 Ovšem, pokud nezískáme poměrně přesný odhad hodnoty listu, nemůžeme doufat, že 

naše dražba bude úspěšná, protože nebudeme mít k dispozici jiný ukazatel pro zjištění který 

bude náš nejlepší závazek, nebo zda máme vůbec dražit či nedražit a snažit se spíše složit 

protivníky. Bridžové listy jsou jako sněhové vločky v tom, že nenajdete dvě úplně stejné. A je 

pravděpodobné, že se stejným listem se už nikdy víc nesetkáte. Musíme tedy najít nějaký 

způsob, který bychom mohli používat pro všechny dosud nespatřené listy. 

 Ideálním způsobem oceňování listu by bylo sestavit si přehled všech možných listů, 

které by mohl mít partner (a protivníci) při. konkrétní dražbě. Zkoušením všech možností 

bychom mohli zjistit, který závazek by byl na základě pravděpodobnosti nejlepší. Ačkoliv je 

tento způsob nepraktický, ukazuje nám povahu oceňování listu. Abychom správně oceňovali 

list, musíme používat, nějakou přímočarou metodu přibližující nám průměrnou hodnotu 

všech složek dražby.  

 V úsilí o účinnou přímočarou metodu bylo vypracováno mnoho vzorců snažících se 

plnit požadavky na přesnost a jednoduchost. Tyto vzorce byly do určité míry úspěšné, protože 

každý bridžový začátečník s jejich pomocí dojde do správných závazků ve vysokém procentu 

počtu případů. Ale v jiném ohledu zkrachovaly, protože vyvolávaly dojem, že hodnota 

bridžového listu se dá spočítat na základě kupeckých počtů. A to není samozřejmě pravda. 

Vzorce představují matematické vyjádření úsudku expertů destilované léty praxe a 

vyzkoušené na mnoha tisících bridžových rozdání. Ale nehledě na to, na jakém množství 

rozdání byl ten který vzorec založen, tento počet byl jen malým zlomkem celkového počtu 

všech možných rozdání. Z toho plyne, že každý vzorec musí mít určité nedostatky, že 

nastávají výjimky z jeho platnosti. Čím je méně výjimek z takového pravidla, tím je toto 

pravidlo účinnější a lepší. Ale ať je vzorec jakkoli dobrý, výjimky zde budou vždy. A bude 

jich dost na to, abychom si díky jim celkové výsledky pokazili, budeme-li se řídit slepě podle 

těchto návodů "z kuchařky". Ve výjimečných případech, kdy hráč nemá, k dispozici žádný 

vzorec, kterým by se mohl řídit, musí použít svého úsudku. A pokud se nikdy nepokoušel 

hodnotit list jinak než podle svého naučeného vzorce, tento úsudek mu bude chybět. 



 Proto se musíme jednak naučit používat nějaký vzorec, rovněž ovšem i chápat 

základní zásady, na kterých je hodnocení listu založeno, abychom věděli, kdy máme náš 

vzorec upravit či dokonce se jím neřídit vůbec a dát přednost vlastnímu úsudku. Náš rozbor 

začneme posouzením toho způsobu oceňování listu který je všem znám - počítání figurových 

bodů - a podíváme se, jak je účinný. 

Účinnost počítání figurových bodů  

Existuje mnoho způsobů používajících figurové body. V současnosti nejvíce rozšířená 

metoda, která vznikla někdy v období 1890-1915 (na její původ jsou různé názory), byla 

zpopularizována Miltonem Workem, známým mistrem v začátcích bridže a později 

Charlesem Gorenem. Eso má v ní hodnotu 4 body, král 3, dáma 2 a junák 1 bod, někdy se jí 

říká metoda 4-3-2-1. Jak možná víte, populární byly i jiné způsoby počítání figurových bodů. 

V některých se hodnota figur vyjadřovala jinak, některé nebraly v úvahu kluky, některé 

hodnotily i desítky atp. 

 I když není pochyb o tom. že používání součtu figurových bodů způsobilo značné 

zlepšení techniky dražby "průměrných" bridžistů, je ale také jasné, že zabránilo tomu, aby se 

mnoho talentovaných hráčů stalo skutečnými odborníky v dražbě. Proč? Protože počítání 

figurových bodů je velmi prospěšné v několika směrech, ale škodlivé v oblastech jiných. 

Úplná závislost na tom, čemu říkám "magický číselný systém" nám někdy přinese dobré 

výsledky; způsobí ovšem také katastrofy v případech ne velmi zřídkých. Abychom mohli 

používat počítání figurových bodů účinně, pokusme se přesně pochopit jeho postatu. 

Hodnocení listu podle počtu figurových bodů není, opakuji, není dražebním systémem. 

Pokud jste si to myslel, že to systém je, běžte o tři políčka zpět, ale nezakrývejte si v hanbě 

tvář - alespoň 80% všech bridžistů si myslí, že to systém je.). Je to pohodlná metoda vyjádření 

hodnoty listu. Když řekneme, že list A má 8 bodů a v listě B je bodů jen 7, vyjadřujeme 

prostě náš předpoklad, že list A je lepší, nebo v nějakém ohledu cennější než list B, a o kolik. 

 Kdykoliv se v této knize zmíním o počítání figurových bodů, budu mít na mysli v 

současné době oblíbený systém 4-3-2-1. Nesmíte ovšem získat dojem, že je tento systém 

něčím posvěcen. Je používán téměř všemi, protože je dost přesný a především proto, že je 

nesmírně jednoduchý. Funguje nejlépe při kvantitativní beztrumfové dražbě, tj. když oba 

partneři mají poměrně vyvážené karty a jedinou otázkou je, na jakém stupni má být vydražen 

závazek v BT. Existuje několik "magických" směrných čísel. 26 bodů obvykle stačí na 

celoherní BT závazek, 33 bodů na 6 BT, 37 bodů pro 7 BT. 

 Zde je jádro věci. Počítání figurových bodů systémem 4-3-2-1 je pro vyvážené BT 

listy tak přesný, že i dost nezkušený hráč může dražit tyto listy téměř stejně přesně jako mistr. 

Je velmi jednoduché spočítat, si své "figurové body" (body přisouzené vysokým honérům) 

součtem hodnot 4-3-2-1. Tak se dozvíte, kolik bodů máte v listě, víte-li kolik bodů vám 

oznamuje svou hláškou partner, můžete tato dvě čísla sečíst a zjistit, zda na lince máte (nebo 

byste mít mohli) 26, 33 nebo 37 bodů a dražit podle toho. 

 V jiných případech se však průměrný hráč dostává na scestí. Uvedli jsme už, že 

počítání figurových bodů funguje nejlépe, když mají oba partneři vyvážené listy (bez singlů 

nebo dokonce šiken). Když je jeden (nebo oba) list nevyvážený, dražba pomocí figurových 

bodů se stává méně účinnou. Čím je list více rozlohový s dlouhými a krátkými barvami, tím je 

systém založený na figurových bodech méně účinnější, i když vyjádříme rozlohový typ listu 

určitými "úpravami". (Autor má na mysli připočítávání tzv. "rozlohových": bodů, které 

někteří připočítávávají jako "délkové" - za pátou a další kartu v trumfech a vedlejší barvě 

např., jiní za "krátkost" - dubly, singly a šikeny.) Jelikož je počítání figurových bodů tak 

spolehlivé u přímé BT dražby, vyvolává to dojem, že je bezchybné. To ale není pravda. 

Nejlépe to můžeme dokumentovat tím, že ukážeme že počítání figurových bodů není 

všemohoucí ani v oblasti svého nejlepšího uplatnění - u silných listů s vyváženými rozlohami. 



Upozorňuji, že dále uvedené listy jsou výjimky. U tohoto typu listů obyčejně s počítáním 

figurových bodů uspějete, možná až na 90%! (Pokud s tím nesouhlasíte, zeptejte se 

nejbližšího počítače.) Doufám, že když vám ukáži zranitelnost.této metody tam, kde je 

nejlepší, představíte si její možnou neúčinnost u jiných typů listů. 

 Zmínil jsem se o tom, že 33 je jedno z magických čísel; velmi příjemné směrné číslo, 

jak víte, protože je-li na lince 33 bodů, správným závazkem bude pravděpodobně 6 BT a 

všichni rádi draží a plní slemy. Projděme si teď čtyři rozdání, ve kterých je na lince E-W 

nikoliv 33 ale 34 bodů - jeden navíc pro vrchovatou míru. Většina hráčů používající metody 

počítání figurových bodů by došla do závazku 6 BT. Já samozřejmě také. 

 Z důvodů absolutní spravedlivosti ve všech případech chybí trefový král, dáma a kluk. 

Vždy také E a W mají rozlohu 4-4-3-2. (Tato rozloha se vyskytuje nejčastěji. Obecně vzato, 

frekvence vyvážených listů, a u těch je počítání figurových bodů nejúčinnější, je značně 

vysoká.) 

W č. 1:  W č. 2:  W č. 3:  W č. 4:    VÝCHOD: 

AQJ  AQJ2  AQJ2  AQJ2   K103  

AQ32  AQ3  AQ  AQ   KJ94 

KQ  KQ  KQ3  KQ32   AJ 

A432  A432  A432  A43   8765 

 Ve všech uvedených rozdáních jsou stejné figury (list Východu je pro všechny tentýž), 

jsou jen menší rozdíly v umístění několika dvojek a trojek Západu. Podívejte se, jaký je 

ohromný rozdíl v potenciálech linky E-W! V rozdání č. 1 pravděpodobně uhrají pouze 4 BT 

(10 zdvihů), když přijde pravděpodobný kárový výnos; v rozdání č. 2 mohou E-W splnit 

5 BT, nemají ale vůbec šanci na 6 BT, nebude-li vyslovené špatná obrana; v rozdání č. 3 E-W 

uhrají spokojeně 6 BT a mohou si gratulovat, že došli do správného závazku; a ve 4. rozdání 

je 13 ložených zdvihů - velký slem. Ovšem, jak jsme poznamenali dříve, při správné dražbě 

s pomocí figurových bodů bude konečný závazek 6 BT se všemi těmito listy. Vy byste dražili 

6 BT, já bych došel do 6 BT, skoro každý by vylicitoval 6 BT. 

 Co to tedy dokazuje? Jenom toto: Způsob oceňování listu pomocí počítání figurových 

bodů není dokonalý, je jednoduchý, snadno se používá a když jsou oba listy vyvážené, 

dovede nás ve většině případů do správného závazku. Ale to je vše. Tento způsob není 

spolehlivý vždycky ani u listů vyvážených. A jak si tedy dovedete představit, je ještě méně 

spolehlivý u listů nevyvážených. 

Filosofie oceňování listu. 

 Navrhuji vám filosofii oceňování listu, kterou si osvojila vědomě či nevědomě většina 

mistrů. I když má způsob hodnocení listů podle figurových bodů své slabiny, má i své 

přednosti.  

Pozn. aut.: Z několika známých variací založených na počítání figurových bodů 4-3-2-1 mám 

samozřejmě v oblibě "Rothovo oceňování", které jsem pomáhal sestavit. Není třeba říkat, že 

ho doporučuji a upřímně věřím, že předčí ostatní způsoby v tom, že dochází těsněji ke 

skutečné hodnotě listu. Alespoň: ho zkuste. 

 Používejme tedy počítání figurových bodů při hodnocení listu jako východisko. Počet 

bodů budeme používat jako hrubé vodítko při oceňování síly listu a upravíme toto hodnocení 

technikami komplikovanějšími. Možná, že jste slyšeli jak někdo řekl o svém listu: "měl jsem 

dobrých 17 bodů". Co to znamená? Jak může být 17 bodů dobrých nebo špatných? Cožpak 

nemá každý list určitý počet bodů a dost? 

 Odpověď pro osvícené duše, které.vidí problematiku hodnocení listu komplexnější než 

jen počet figurových bodů, zní nikoliv. Uvědomují si, že počítání figurových bodů je někdy 

účinné a někdy ne a pokoušejí se dělat úpravy v situacích, kdy ze své zkušenosti vědí, že tento 

postup selhává. Obecně vzato: Čím je váš list vyváženější, tím přesnější je jeho zhodnocení 



pomocí figurových bodů. Z toho tedy plyne, kdy je nejvýhodnější základní počet figurových 

bodů upravovat. Měli byste pomýšlet na úpravu počtu figurových bodů tehdy, je-li váš, 

list nevyvážený, nebo když máte důvod předpokládat, že je nevyvážený list vašeho 

partnera. 

  Naše filosofie oceňování listu bude proto taková: Pokud nemáme k dispozici něco 

lepšího, budeme se při zjišťování přibližné hodnoty svého listu řídit počítáním figurových 

bodů. V mnoha případech, zvláště bude-li to vypadat, že oba listy na lince jsou vyvážené, 

budeme používat toto hodnoceni přímo. Budeme si ovšem také vědomi, že při různých 

příležitostech musíme dělat úpravy. V těchto případech budeme používat součtu figurových 

bodů jako prvního odhadu a přidáme nebo odečteme body v závislosti na jiných faktorech, 

 Další otázka samozřejmě zní: "Jaké jsou tyto faktory?" Těchto dalších faktorů je 

mnoho a některé jsou všeobecně známy. O nich se v knihách zabývajících se počítáním 

figurových bodů hovoří jako o "výjimkách". Nebudu se zde zabývat těmito "normálními" 

výjimkami podrobně, ale uvedu je zde, abyste si mohli ověřit co o nich víte. 

a) Karty střední hodnoty  

 Desítky a devítky nemají v počítání bodů 4-3-2-1 své místo, ale v sehrávce hrají často 

důležitou úlohu. To zvláště platí o BT licitaci na "dostatečný" počet bodů (vyvážené listy). 

Průměrně máte dostat jednu desítku a jednu devítku. Máte-li značně více karet střední 

hodnoty než je průměr, trochu si hodnotu svého listu zvyšte. Když nemáte žádné karty střední 

hodnoty, posuzujte své vyhlídky konzervativněji. 

b) Kontroly  

 Esa (a do jisté míry i králové) mají poměrnou hodnotu vyšší, než je jim dána v 

systému 4-3-2-1, protože mají zvláštní schopnost "kontrolovat" barvu, tj. zabránit soupeřům 

odehrání rychlého zdvihu (nebo zdvihů) v oné barvě. Proto list bohatý na esa a krále by měl 

být považován za silnější něž list s minimem těchto důležitých karet. 

c) "Fit" s partnerem  

 Obecně je váš list silnější (pro ofensivní účely), znáte-li nějaké karty v barvě nebo 

barvách, které dražil partner. Jestliže se jedna z těchto barev stane barvou trumfovou, výhoda 

z toho plynoucí je jasná - čím víc trumfů, tím je to veselejší. (Pozn. red.: Pozor ale, barva v 

níž máte nejvíc karet [např.9], nemusí být nejvhodnější barvou trumfovou, i když jí nejčastěji 

bývá. Někdy při dvojitém fitu je lépe hrát trumfový závazek v barvě 4-4 než 5-4 a svůj 

význam má i výběr drahá-levná.) Ale i když se nabídnutá barva nestane barvou trumfovou, 

bude veselejší a snadnější vypracovat tuto barvu, budete-li mít i vy v ní nějaké karty (např., v 

závazku BT).  

d) Figury osamocené – „plonkové“  

 Nižší honéry, pokud u sebe nemají jiné karty, ztrácejí značně na své hodnotě. Např. 

singlový král není tak.dobrý jako král v dublu, protože je pravděpodobnější, že vypadne na 

soupeřovo eso. Je tedy zřejmé, že plonkový král nemá plnou hodnotu tří bodů. Podobně si 

musíme odečítat body za singl dámu nebo kluka a pochybné hodnoty ve dvojlistu (jako např. 

"holé": QJ ).  

 Kromě těchto základních úprav existují mistrovské techniky hodnocení listů. Zdá se, 

že byly v bridžových učebnicích dosud probírány pouze velmi povrchně a proto se objevily v 

této knize. 

2. Umístění figur 
 Když zkoumáme hodnotu figur, je velmi důležité zjistit, zda konkrétní karty, které 

máte v listě, budou cenné v závazku, o kterém si myslíte, že bude vaší konečnou stanicí. 

Jinými slovy: Jsou vaše esa, králové atd. umístěny dobře, špatně nebo neutrálně? (Pozn. red.: 

Zde má autor na mysli umístění jednotlivých figur v jednotlivých barvách, ne umístění před či 



za předpokládanými figurami soupeře - což ovšem při zásazích nebo bojovné dražbě má 

rovněž svůj osobitý význam.)  

Znalost hodnocení umístění vašich honérů je užitečná ve dvou typech situací:  

(1) když musíte usuzovat "naslepo", tj. bez jakýchkoli užitečných informací z předcházející 

dražby;  

(2) když už máte indikace z předcházející dražby. Každý z těchto případů rozebereme zvlášť. 

Hodnocení naslepo 

 Často se vyskytují situace, ve kterých musíte učinit úsudek o správné hodnotě svého 

listu naslepo. Např. jste-li rozdávající hráč, musíte se rozhodnout, zda máte dražbu zahájit či 

ne. S takovým rozhodováním se setkáte velmi často, protože rozdáváte v 25% případů a 

můžete se také setkat s týmž problémem zda zahájit po jenom, dvou či třech předcházejících 

pasech. Musíte-li zhodnotit umístění svých figur bez indikací z dražby, řiďte se dvěma 

zásadami pro zjišťování skutečné síly svého listu. Důležitější z nich je tato: (Zásada figur v 

dlouhé barvě) 

 Jsou-li ostatní věci stejné, figury ve vašich dlouhých barvách jsou hodnotnější než 

figury v barvách krátkých. Čím delší barva, ve které je figura, tím hodnotnější tato 

figura je. 

 Ukažme si funkci této zásady uvědomujíce si, že oceňování listu je proces 

představování si všech možných listů, které může partner mít a zjišťování celkové hrací síly 

obou partnerů. Předpokládejme, že chcete zhodnotit list s těmito vlastnostmi:  

Rozloha barev: 5 piků, 5 srdcí, 2 kára, 1 tref 

Figury : 2 esa, 2 králové 

 Když nepoužijeme žádných speciálních srážek nebo nadhodnocení, bude základní 

počet oceňovacích bodů 17: 14 figurových za vysoké karty (po 4 za každé eso a po 3 za 

každého krále), 3 body za rozlohu (Počítáme-li krátkost, tak dva body za singla a jeden za 

dubl). Podívejme se na několik listů, které vyhovují danému zadání: 

    Pozn. aut.: Nebral jsem v úvahu: Axxxx xxxxx AK K což by  

1) AKxxx  AKxxx  xx   x  nebylo spravedlivé.V tomto listě je trefový K 

2) AKxxx  Axxxx   Kx  x  "nechráněný" a proto ztrácí značnou část své figurové síly.  

3) AKxxx  xxxxx    Kx  A Nechráněné figury jsou.extremním případem situace, 

4) Kxxxxx xxxxx   AK  A  kdy máte figury ve své krátké barvě - ke svému neprospěchu. 

    V uvedených listech jsou figury umístěny odlišně. 

 Abychom zhodnotili relativní hrací sílu těchto listů, pokusíme se spočítat počet 

zdvihů, kterého dosáhnou s nějakým jiným listem. Předpokládejme, že partner má "normální" 

list jako např.: Qxx Qxx Qxx Qxxx Ve většině dražebních systémů s tímto listem v 

kombinaci s kterýmkoliv ze čtyř příkladů skončíte (správně) v pikovém závazku. Spočítejme 

si tedy, kolik můžeme v každém případě očekávat zdvihů. 

1) V prvním případě máme. slušnou šanci (asi 50%), že splníme 4 piky (10 zdvihů). Nebudu 

to rozebírat příliš podrobně, ale na splnění 4 piků potřebujeme trumfovou rozlohu 3-2 a buď 

srdce 3-2 nebo jedno z určitých konkrétních držení u soupeřů. 

2) Ale s listem druhým je šance na.splnění 4 piků jenom asi 30% 

3) S třetím listem zjistíme, že šance na splnění 4 piků je pouze asi 12%, možná ještě méně 

(protože je-li AK v srdcích před dámou, dostanou soupeři pravděpodobně snap. Nejhorší 

možnosti skýtá 

4) Čtvrtý případ. Tady je šance na splnění (přibližně) slaboučkých 6%! Ve skutečnosti musíte 

mít v tomto případě trochu štěstí, abyste splnili závazek dva piky! 

 Všimněte si značných rozdílů v hracím potenciálu čtyř uvedených listů. Ve všech 

případech je počet bodů, rozloha barev a figury zcela shodné. Avšak proti stejnému listu 

partnera máte s listem (1) regulérní šanci na hru, zatímco s listem (4) jste v tomto závazku 



téměř bez naděje! 

 Seřazení těchto listů odpovídalo příznivému umístění figur. V listě 1 jsou figury 

koncentrovány v dlouhých barvách a když jdeme dál v pořadí, stále více honérů je v barvách 

krátkých. Výsledek, alespoň s konkrétním listem partnera, je jednoznačný. S přemisťováním 

figur z dlouhých barev do barev krátkých klesá ofenzivní potenciál listu. 

 Mohl bych zde uvést dlouhé seznamy příkladů dokumentujících, že hrací síla listů 

klesá, když přemisťujeme figury z dlouhých do krátkých barev a mohl bych zkoušet tyto listy 

oproti jiným konkrétním listům partnera, ale to by zabralo příliš místa a ujišťuji vás, že. 

výsledek by byl stejný. List s více honéry soustředěnými do dlouhé barvy (barev) bude 

obecně při nejmenším stejně silný jako list s figurami v krátké barvě (barvách) a obyčejně 

bude.silnější (někdy jako ve výše uvedeném příkladě, mnohem silnější). Neočekávám, že 

tomu budete okamžitě věřit - nesvědčilo by o pravém vědeckém duchu, kdybyste věřili hned 

všemu, co řeknu -a měli byste si to ověřit sami. Můžete si např. vzít čtyři listy, které jsem 

použil ve svém příkladě a zkoušet je postupně proti jinému listu partnera. Zkoušejte to s listy 

s podporou (s délkou v pikách a srdcích) a zkoušejte to oproti listům misfitovým (s krátkostí v 

pikách a srdcích). Zkoušejte silné listy a slabé listy. Potom, pokud chcete být skutečně pečliví, 

zvolte jiný rozlohový typ listu (např. rozlohu 5-4-3-1) a podrobte jej stejnému prozkoušení. 

Po jeho dokončení budete o platnosti naší zásady přesvědčeni. Pro praktické dražební účely 

z toho plyne, že budete používat této zásady tak, že snížíte ohodnocení listu se zvláště špatně 

umístěnými figurami a zvýšíte jeho hodnocení budou-li v něm karty umístěny dobře. 

Vrátíme–li se tedy zpátky ke čtyřem listům uvedeným v příkladě, předpokládejme, že jste po 

svém zahájení "1 pik" uslyšeli partnerovu odpověď "2 piky" (s listem Qxx Qxx Qxx Qxxx by 

to říci měl, protože v běžných přirozených dražebních systémech se zahajuje „1 pik“ jen 

zřídka kdy s jen čtyřlistem). S listem (1) byste měl trvat na vydražení celoherního závazku i 

proti tak strašnému listu partnera jako např.: Qxxx xx xxx xxxx což je vysloveně 

podminimální zvýšení, měli byste slušnou šanci na splnění 4 piků. (I když budete mít v 

úmyslu dojít do hry, měl byste se pokusit nabídnout srdce, protože v nich partner může mít 

lepší podporu.) Ale když zahájíte "1 pik" s listem (4), mě1 byste pravděpodobně pasovat 

partnerovo zvýšení na 2 piky (ani se o hru nepokoušet). Připouštím, že je zde těžké 

rozhodování, ale doporučuji pasovat podle pravidla (o kterém bude řeč později) "Jsi-li na 

pochybách, podívej se na trumfy". V žádném případě byste neměl podniknout víc než do hry 

pozvat. S listy mezi těmito extrémy, tj. s listy (2) a (3)byste do hry pozvat měli. 

 Viděli jsme, že s listy, které mají přesně stejný počet figurových bodů ,je po stejném, 

dražebním sledu nutno podniknout tři rozdílné akce. 

 Někdy vaše oceňování "naslepo'' (Vaše rozhodování po partnerově zvýšení na 2 piky 

není úplně naslepo, protože víte, že partner má pikovou podporu) ovlivní rozhodnutí, zda 

máte nebo nemáte zahájit. Doporučuji lehké otvírky s rozlohovými listy a se všemi 

následujícími listy bych jako rozdávající hráč dražbu zahájil: 

AJ10xx  Axxxx   xx   x ,   AQ10xx    KJxx   xxx   x , A109xxx   Axxx   xx   x . 

 Pokud jsou tyto "otvírky" na váš vkus příliš slabé, přidejte si někam dámu. Chci se 

pokusit rozlišit tyto, listy od jiných, které bych pasoval: 

10xxxx   xxxxx   AJ   A,  10xxxx  Jxxx   AQ   Kx,  109xxxx   xxxx   Ax   A, 

 S listy z prvního souboru bych otevřel proto, že umístění figur v dlouhých barvách 

dává listu značně větší hrací sílu. Listy druhého souboru bych pasoval. 

 Je mnoho situací, kdy zhodnocení umístění figur je velmi důležité, rozhodující. Někdy 

je to dost zřejmé, protože byste mohli téměř hrát závazek sami a oceňování listu je vlastně 

"sehrávka v duchu". Předpokládejme že váš partner zahájil 1 BT, což znamená vyvážený list 

se 16-18 figurovými body (nebo 15-17 čí jakýmkoli jiným bodovým rozsahem. V rámci 

silného BT). Vy máte následující list: xx   xx   Jxx   AKJ10xx . Co máte dělat? Měl byste 

dorazit do 3 BT. Proč? Partner dostane výnos v jiné barvě než v trefech (těch nemá moc, proto 



pravděpodobně drží ostatní barvy, možná že zcela bezpečně) a buď si odehraje šest trefových 

zdvihů - v tom případě bude asi možné obehrát si devět zdvihu ihned - nebo, přinejhorším, 

bude impasovat trefovou dámu. Pokud bude impas nutný a nebude sedět, partner musí mít 

svých 16 bodů mimo trefy a je pravděpodobné, že získá čtyři zdvihy ve vedlejších barvách 

dříve, než si budou moci protivníci udělat zdvihů pět. 

 Teď ale předpokládejme, že jste ve stejné situaci (partner zahájil 1 BT) a vy máte list: 

Ax   Kx   Jxx  10xxxxx . S tímto listem byste měl pouze zvýšit na 2 BT, protože nemá-li 

partner maximum svého zahájení ( se kterým budete mít 26 bodů), celoherní závazek se 

pravděpodobně bude hrát obtížně. Je samozřejmě možné, že partner bude mít v trefech AKxx 

a bude si moci odehrát šest trefových zdvihů, ale je pravděpodobnější, že bude mít něco jako 

Kx a bude pravděpodobně hledat zdvihy ve všech čtyřech barvách, než aby se pokoušel 

vypracovávat si vaše trefy.  

 Tento příklad byl dost jasný, ovšem zásada, je stejná. Je lepší mít figury v dlouhých 

barvách, jste-li v ofenzívě. To platí i o poměrně vyvážených listech. Proto: AKJx   xxx   

AQxx   xx je v ofenzívě silnější než xxxx   AKJ   xxxx   AQ . Nemusíme snad říkat, že 

oceňování s ohledem.na umístění vašich figur nebude mít vždycky na váš postup vliv. Měl 

byste zahájit 1 pik jak s listem AKxxx   AKxxx   xx   x , tak i s listem xxxxx   Kxxxx   AK  A 

 Ale jak jsme již viděli, umístění vašich figur může hrát někdy klíčovou roli v 

rozhodování o vaší akci. Proto, obecně, buďte konzervativnější, máte-li figury soustředěny 

v krátkých barvách, ale buďte agresivnější, máte-li sílu tam, kde máte délku. Můžete si 

zapamatovat tuto zásadu jako pravidlo "kde se něco děje", protože jste-li hlavním hráčem, 

musíte si obyčejně vypracovávat svoje dlouhé barvy. Sehrávka se bude točit.okolo těchto 

barev. Tam se bude něco dít. 

Kombinace figur 

 Druhou zásadou hodnocení síly figur je: (zásada koncentrované síly) 

Jsou-li jiné věci stejné, figury v kombinaci (tzn. sdružené ve stejné barvě) jsou cennější 

než figury nesdružené (tzn. v různých barvách). 

 Tuto zásadu ukážeme na rozboru síly barev. Předpokládejme, že máte dva třílisty s 

celkovou figurovou sílou jedno eso a jeden král. 

Např. Máte-li Axx   Kxx , mohli bychom zhodnotit Vaši celkovou honérovou sílu na 1,5 

zdvihu. Ovšem máte-li: AKx   xxx , můžete si napočítat sílu dvou zdvihů. Je jasné, že honéry 

u sebe jsou silnější, protože se navzájem podporují. Totéž platí, když posuzujeme naši sílu 

společně s hodnotami, které má partner. Dejme partnerovi třetí dámu v obou barvách. Pak 

budeme mít:   

Figury v kombinaci   Figury oddělené Znovu opakuji, sdružené figury mají  

    W   E   W  E větší zdvihový potenciál.  

p: AKx   Qxx   Axx   Qxx  Nechci ani teď uvádět dlouhé výčty 

s: xxx   Qxx   Kxx   Qxx  různých kombinací, čtenář si to ale může  

zdvihy    zdvihy   zkusit sám. Pozn. red.: Už před mnoha  

p:        3     1,5  léty byl v našem někdejším časopise ČBS  

s:  0,25    1+ (něco nad 1)  uveřejněn na pokračování výňatek ze  

+=   3,25    2,5+    zahr. pramenů, kde pří započítávání f.b. 

       se přihlíželo k jejich sdružení či oddělení. 

 Podle této zásady byste si měli zhodnotit list, máte-li figury sdružené a podhodnotit, 

jsou-li nesdružené. .Např.: xxx   xxx   AK10x   KQx je pro ofenzivní účely silnější než list: 

Kxx   Qxx   Axxx   K10x a já si myslím, že s prvním listem by se na prvním nebo druhém 

místě mohlo zahájit a se druhým pasovat. 

 Zásada koncentrované síly, i když je zcela, správná, není tak důležitá jako zásada 

týkající se umístění figur v dlouhé barvě, protože síla listu mnohem více závisí na umístění 



v barvách, než na jejich umístění vzhledem k jiným figurám. Jinými slovy, síla listu se může 

mnohem více měnit podle toho kde honéry jsou, než podle toho zda jsou nebo nejsou v 

kombinaci s jinými honéry. (Pozn.red.: Nejvýraznější extrémy jsou ovšem v součinnosti obou 

vlivů: figury v kombinaci a zároveň v dlouhých barvách, oproti odděleným figurám v barvách 

krátkých.) Stejně ovšem stojí za to, zapamatovat si zásadu o figurách v kombinaci. Nejčastěji 

ji můžeme v praxi použít v BT licitaci, kdy jsou barvy více méně nevýznamné v průběhu 

oceňování, a jde jenom o vyjádření síly vašeho listu pomocí součtu figurových bodů. 

V takových případech buďte konzervativnější máte-li figury roztroušené po všech barvách a 

buďte agresivnější, je-li vaše síla koncentrována. 

 Jeden příklad postačí. Předpokládejme, že jste zahájil 1 BT (16-18 f.b.) a partner vám 

poskytl příležitost učinit rozhodující chybu hláškou 2 BT. Doporučuji pasovat s:  

Qxx   Kxx   AJx   AKxx (17f.b., špatná rozloha, žádné střední hodnoty). Dražte ale 3 BT 

s tímto listem: AQx   KJx   xxx   AKxx (stejná charakteristika, ale "soustředěnost"). 

Použijete-li této techniky, budete mít alespoň nějaké vodítko při rozhodování, místo toho, 

abyste si házeli příslovečnou korunou. 

 Dostali jsme se až za pouhopouhé počítání bodů a začínáme si formovat mistrovský 

úsudek. A není to únavné, komplikované, ani příliš náročné na čas. Dosud jsme zkoumali 

pouze oceňování naslepo - jak hodnotit list, když o partnerovi nevíme nic nebo jen málo. 

Často ovšem máme z dražby partnera užitečné informace. Podívejme se, jak můžeme tyto 

informace využívat ke svému prospěchu. 

Hodnocení založené na dražbě 

 Umístění honérů je ještě důležitější, máte-li přesný obraz listu svého partnera. Když 

dáte oba vaše listy k sobě, vidíte které figury jsou užitečně a které ne. Předpokládejme, 

vezmeme si extrémní případ, že z dražby víte, že je váš partner šiken v trefech. Jsou-li vaše 

trefy silné, váš list klesl na ceně, protože vaše trefové figury přicházejí proti partnerově šikeně 

nazmar. Ale máte-li tytéž figury mimo trefy, jejich síla se zhodnocuje, tj. dělají něco 

užitečného - pomáhají vypracovávat partnerovy barvy, kryjí partnerovy ztrátové karty mimo 

trefy atp. Můžeme se na to dívat tímto způsobem: Je-li partner šiken v trefech a máte-li 

přiměřenou trumfovou shodu, nemá vaše linka ztrátové karty v trefech, hraje tedy s vysokými 

figurami.tří zbývajících barev, tj. s 30ti figurovými body ( po 10 v každé z ostatních tří 

barev). Máte-li přitom např. 5 f.b. v trefech a 5 f.b. jinde, máte ve skutečnosti l/5 všech 

vysokých karet. Ale je-li všech vašich 10 f.b. mimo trefy, máte 1/3 všech, "dostupných" 

vysokých karet. To je přece rozdíl! 

 Další příklad ilustruje tuto myšlenku. Vy, W, máte: AKxxx   xxx   Qxx   Ax. Zahájil 

jste 1 pik a partner odpověděl 2 kára. Máte slušný.list, který se ještě vylepšil když partner  

hlásil kára a možná byste měl zvýšit na 3 kára, ale přece jen máte minimum své otvírky a tak 

jen opakujete 2 piky. Partner pokračuje 3 trefy a vy dražíte 3 kára, čímž ukazujete přednost. 

Teď partner skočil na 4 piky, takže dražba probíhala: 

E(partner):  2 kára        3 trefy  4 piky   Partnerova sekvence jasně ukazuje na  

W (Vy):      1 pik        2 piky     3 kára         ???  pokus o slem. (Kdyby neměl o slem 

zájem, dražil by po 2 pikách prostě 4 piky.) Dal si práci s ohlašováním kár, trefů a piků a tím 

jasně sděluje, že má singla (možná šikenu) v srdcích. Hodnota vaší otvírky je kompletně 

mimo srdce a měli byste proto dojít alespoň na malý slem. A teď se podívejme na druhou 

stranu mince. Stejná dražba, ale tentokrát máte list: KJl0xx   KQ   Qxx   Qxx. Stejných 

13 f.b, stejná kárová podpora, i teď slušné piky, ale tentokrát byste měl 4 piky pasovat. Vaše 

srdcové honéry jsou bezcenné, I když má partner list dobrý asi takto: Axxx   x   AKxxx   Ax 

(a to by byl příliš silný list na tento dražební sled), máte pravděpodobnost menší než 50% na 

splnění slemu. 

 Výše udaný příklad dokumentuje zkoumání hodnoty vašich vysokých karet proti 



známé rozloze partnera. Víte-li, že partner je v některých barvách dlouhý a v jiných krátký, 

měl byste si zhodnotit list, jsou-li vaše figury v jeho dlouhých barvách a snížit hodnotu je-li 

vaše síla proti krátkosti. Někdy si nejste jist, kde je partner krátký, víte ale, o které konkrétní 

barvy nebo barvu má zájem. Podívejte se na základní a běžnou dražební sekvenci:  

W:  1 pik  3 kára   Hláška Západu 3 kára je ekvivalentní přímému zvýšení  

 E:  2 piky   ???  na 3 piky (žádá Východ o doražení do hry s maximem a 

vrácení na 3 piky s minimem), ale také se používá k oznámení zájmu Západu o kára Východu 

a říká mu, že kárové figury budou hodnotné. (Poměrně malá skupina hráčů, k níž patří i autor 

dává přednost tomu, aby tato hláška 3 kára ve výše uvedeném sledu označovala krátkost a 

žádala partnera, aby dorazil do hry nemá-li hodnoty v kárech. Oceňování, po takovém 

pokusu, o hru hláškou v krátké barvě je obdobné jako v předešlém.) Podívejme se teď na 

tyto možné listy Východu po výše uvedené dražbě. 

List 1:  Kxxx   xxx   KJx   xxx  S listem 1 by E měl samozřejmě dražit 4 piky! 

List 2:  Kxxx   xxx   xxx   KJx  Jeho list je sice po všech stránkách minimální, ví ale, že 

jeho figury v kárech a v pikách, v barvách o které se zajímá partner, jsou dobré jako esa a 

králové. S listem 2 by měl dát stopku 3 piky. V kárech nemá nic (ani 3 piky by nemusely 

vyjít) a jeho trefové hodnoty jsou nejisté, musí tedy považovat svůj list za minimální. 

Předpokládejme, že W měl: AQxxx   Ax   AQxx   xx, velmi silný list na pozvání do hry 

(téměř by stál za přímé doražení do hry po odpovědi 2 piky). Bude-li E mít List 1, nesplní se 

4 piky jen při výjimečně nepříznivé rozloze. Ale bude-li mít E List 2, nejsou 4 piky vůbec 

atraktivním závazkem. Nesedí-li kárový král, je jen malá šance na splnění a i když kárový král 

sedí, potřebuje hlavní hráč brzy udělat trefový zdvih, takže hra záleží v.podstatě na dvou 

impasech. A s trochou smůly se spadne i ze tří piků.  

 Mělo by být jasné, že tento způsob oceňování může být používán oběma partnery. To 

znamená i partnerem hráče, který byl vyzván, aby provedl ocenění. Často můžete pomoci 

partnerovi v hodnocení společné síly listů sdělením, které barvy jsou důležité. Ve sledu, o 

kterém mluvíme, (1 pik - 2 piky - 3 kára) má zahajitel, který chce pozvat do hry, k dispozici 

několik hlášek oznamujících stejnou základní informaci. Hlášky 2 BT, 3 trefy, 3 kára, 3 srdce 

a 3 piky, říkají všechny toto: "Doraz do hry s maximem svého zvýšení, jinak vrať na 3 

v dohodnuté barvě". Proto je důležité, aby W zvolil svou hlášku inteligentně, aby partnerovi v 

jeho hodnocení pomohl. Hláška vyjadřující pozvání do hry vlastně žádá partnera, aby 

zhodnotil svůj list. Pokud je to vůbec možné, měli byste mu pomoci. Proto při svém pokusu o 

hru by měl, W zvolit druhou barvu, ve které jsou mezery, čímž oznamuje partnerovi, že by 

velmi uvítal pomoc v této barvě. Předpokládejme, že máte list: Q10xxx  x   AKQx   Axx . Vy 

otevíráte 1 pik a partner zvyšuje na 2 piky. Tento list opravňuje k pokusu o hru. Jaké hlášky 

použijete? 3 kára by neměla žádnou cenu. Není asi nejdůležitější věcí vědět co má partner 

v kárech. Správná hláška je 3 trefy. Ukazujete tím barvu, kde potřebujete pomoc. Vzpomeňte 

si, že s listem Kxxx   xxx   xxx   KJx partner by (správně) odmítl pokus o hru hláškou 3 piky. 

Ale zadražíte-li 3 trefy, partner hbitě přijme vaše pozvání a dojdete do výborného celoherního 

závazku. 

 Tady přerušíme naši diskusi o hodnocení a vyslovíme tuto větu: 

Když je to možné, pomozte partnerovi v hodnocení jeho listu dražbou barčvy, ve které 

budou jeho figury cenné. 

 K tomu bych zde uvedl rozdání z mých studentských let, které jsem hrál brzy poté, co 

mně někdo vysvětlil tuto poučku. Hrdinou rozdání.jsem já, protože jsem ji předem vysvětlil 

partnerovi. 

W: (partner)AJ   KQJxx   Axxx   Ax   Dražba:   W        N          E         S  

E: (já)         xxx   A10x   KQJx    Jxx    1 srdce   1 pik     3 srdce    pas  

       4 kára (!)  pas       6 kár  odpasováno 

(Hláška Východu 3 srdce je limitované zvýšení, oznamující asi 10-11 bodů, nepříkazná.). 



Moje hláška 6 kár byla snad trochu dílem mladického nadšení, ale závazek to byl výborný (i 

proti rozloze trumfů 4-1 byla slušná šance na splnění). 

 Rozhodující hláškou byla ovšem hláška mého partnera 4 kára. Tradiční dražební.teorie 

předpisují pro cue-bidový pokus o slem oznámení "nejnižší dražitelné kontroly prvního kola". 

To zde nemá význam, protože co by Východu pomohlo, kdyby se dozvěděl, že má jeho 

partner pikové eso? Ale když W odeslal zprávu "na slem potřebuji u tebe dobrá kára", list 

Východu, který (vzhledem ke své špatné rozloze a nepříliš dobré trumfové pomoci) vypadal 

jako vyložené minimum zvýšení na tři srdce, se stal zlatým dolem. Jsem zastáncem cue-

bidování všude tam, kde je dostatek prostoru. Ovšem zde má W pouze jednu příležitost 

odeslat svému partnerovi nějakou informaci. Z hlediska Západu by tato informace měla znít 

kára. 

 Teď se vraťme k oceňování založenému na dražbě. Někdy budete moci poznat o které 

barvy má partner zájem, i když konkrétní zprávu nevyslal. Podívejte se na tento dražební sled: 

W: 1 káro   3 piky   Když partner dražil 1 káro, nechtěl vám. tím říci, abyste  

E:(Vy)          1 pik                 ???  si zhodnotil list máte-1i kárové figury (ačkoliv je i to 

vedlejší indikace), ale chtěl navrhnout kára jako možnou barvu trumfů (a samozřejmě má 

sílu postačující na zahájení). Jeho hláška ve druhém kole ovšem ukazuje bodovou reservu a 

dobrou pikovou pomoc. I když nezamýšlel vyslat zprávu o kárech, vy víte, že kárové, figury 

budou hodnotnější než v jiných barvách. Předpokládejme, že jako E máte po výše uvedené 

dražbě tento list: AQ10xx   xx   xxx    KJx. Měl byste prostě dražit 4 piky. Máte 10 f.b. a 

pěkné piky, což stačí na celoherní závazek, nikoliv však na pokus o slem. Ovšem když za 

stejných podmínek budete mít: AQ10xx   xx   KJx   xxx je evidentní pokus o slem 4 kára. 

Předpokládejme, že partner má "bič": Kxxx   x   AQxxx   Axx - pouhé minimum na zvýšení 

skokem, ale šance na 6 piků je asi 9:1. Ale proti prvnímu listu Východu (s KJ v trefech místo 

v kárech) 6 piků nemá vůbec žádnou šanci a sedí-li všechno špatně, můžete spadnout i ze 

4 piků. (N vezme srdcový výnos a zahraje tref a nesedí žádný z impasů v levných barvách.) 

 Doufám, že teď už začínáte vidět, že "body" nejsou všechno. Nejdůležitější může být 

kde ty body jsou! Dalším příkladem "vydedukovaného" ocenění umístění figur je tento: Vy, 

na místě E máte xxx   Kxx   xxx   xxxx. Líbí se vám tento list? Kdyby na vás chtěl partner za 

každou cenu vědět, zda máte na hru v pikách, dorazil byste? Odpověď: záleží to na dražbě. 

Pro změnu nyní uvedeme dva různé dražební sledy u stejného listu. 

     S       W       N     E(Vy) V obou případech W (váš partner) ukazuje  

sled a)  1 káro    kontra   2 kára    pas  velkou sílu- téměř hru z jeho listu. Žádá vás,  

   pas       3 piky     pas       ???   abyste dorazil můžete-li jen maličko pomoci. Po  

sled b) 1 srdce   kontra   2 srdce   pas  dražebním sledu a) byste na :4 piky dorazit měli.  

   pas    3 piky      pas      ???   Nepřímo můžete usoudit že váš srdcový král 

může partnerovi pomoci, protože  je velmi nepravděpodobné, že by měli protivnicí mezi 

sebou devět srdcí (pak by měl partner singla). Po sledu b) je ovšem hodnota vašeho srdcového 

krále pochybná. Je v barvě dražené protivníky, ve které je partner krátký (pravděpodobně 

singl) a navíc je před zahajitelem. 4 piky nepřicházejí v úvahu. (3 BT by mohlo jít, má-li 

partner něco jako AKQJxx  x  AQx  A10x. Soupeři pravděpodobně vynesou srdce a můžete 

splnit 3 BT i když je nevynesou. Ovšem vezmete-li v úvahu všechny faktory, 3 BT je 

riskantní závazek, protože nemáme záruku, že partnerovy piky jsou pevné {v tom případě by 

srdcový výnos téměř jistě porazil 3 BT}. Proto doporučuji pasovat, ale v žádném případě n e 

dražte 4 piky !). 

3 . Oceňování „uvnitř a mimo“ 
 V této kapitole si probereme pokročilejší techniku oceňování v průběhu dražby. Jedná 

se o zvláštní typ uvažování, o kterém se, pokud vím, ještě v bridžové literatuře nepsalo. 

Nazývám ho "oceňování uvnitř či mimo", což jak doufám, usnadní zapamatování. 



 Už jsme viděli, že obecně je (pro ofenzivní účely) cennější mít figury v barvách, kde 

má partner délku, než v barvách, ve kterých je krátký. (Nebo v každém případě je lepší mít 

karty v barvě, o které víme, že je v ní partner dlouhý, než v barvách, o kterých nevíme nic.) 

Proto když zahájí partner licitaci hláškou 1 pik, list  Kxx   xxx   Axx   xxxx   je silnější než 

list  xxx   Kxx   Axx   xxxx . Stojí, za to prověřit si důvod, proč je první list ve skutečnosti 

silnější. Jedním ze způsobů, jak to můžeme dokázat, je konstatování, že pikový král v prvním 

listě bude určitě hodnotnou kartou (bude "pracovat"), zatímco srdcový král ve druhém listě je 

hodnota pochybná, protože i když partner může mít dlouhá srdce, mít je ovšem nemusí. Mohli 

bychom říci, že pikový král v prvním listě je "prokázaná hodnota", protože víme, že zvyšuje 

ofenzivní potenciál. Srdcový král ve druhém listě je ale hodnota pochybná. Další dražba může 

osvětlit jeho přesnější hodnotu, ale v tomto okamžiku po zahájení partnera 1 pik asi 

nemůžeme být jeho hodnotou jisti. Koncepce, podle které zjišťujeme jaké figury mají 

prokázanou hodnotu a které mají hodnotu pochybnou, může být aplikována na následující 

problém. Za předpokladu, že je nejlepší mít figury v dlouhých barvách partnera, musíme-li 

mít některé honéry v barvách partnera a jiné ve vedlejších barvách, které figury v 

partnerových barvách jsou nejlepší? Jinými slovy: Který z těchto listů je silnější při podpoře 

partnerova zahálení 1 pik? Na první pohled se zdají být tyto listy stejné silné: stejná 

Kxx   Axx   xxx   xxxx  rozloha, jedno eso, jeden král, jedna figura v partnerově barvě, 

Axx   Kxx   xxx   xxxx  jedna figura vedle. Jejich síla však není stejná! První 

    list je silnější než. druhý. Abychom pochopili proč, uvažujme 

v duchu pojmu prokázaná hodnota. První list má jedno prokázané eso a jednoho prokázaného 

krále. Srdcové eso udělá zdvih za každých okolností. (Pozn.: Hodnota srdcového esa bude 

nejmenší; má-li partner srdcovou šikenu. To je natolik nepravděpodobné, že to můžeme 

vyloučit, zvláště když eso i přes tuto skutečnost představuje jistý zdvih, zádrž v barvě atp.) 

Král v partnerově barvě (kterou se chystáme podpořit) je také jasná hodnota. Ale ve druhém 

listě, i když pikové eso je prokázaná hodnota (a protože je v barvě partnera, je cennější než 

eso v barvě jiné), srdcový král, ačkoli bude pravděpodobně také cenný, není prokázanou 

hodnotou (protože partner může mít singla). i když z této analýzy vyplývá že první list je 

silnější než druhý, není zatím osvětleno pravidlo zobecňující tento způsob oceňování. 

Abychom mohli vyslovit, obecnou zásadu, budeme nazývat vyšší honéry (esa a krále) 

"primárními" hodnotami, nižší honéry (krále a dámy) "sekundárním " hodnotami. Krále jsem 

zařadil do obou kategorií abych ukázal, že tyto definice.jsou relativní, nikoliv absolutní. Esa 

jsou tedy primárnější než králové, ti jsou ovšem primárnější než dámy atd. 

Zásada oceňování uvnitř či mimo 

Je lepší mít sekundární honéry, v barvě (barvách) partnera a primární hodnoty vedle. 

 Následující listy jsou tedy seřazeny podle síly (první je nejsilnější) pro podporu 

partnerem dražených piků. V jiných oblastech oceňování hodnot na lince v průběhu dražby, 

KQx   Axx   xxx   xxxx  které jsme zde diskutovali (figury v dlouhých barvách,  

AQx   Kxx   xxx   xxxx koncentrace figur, atd.) podle mého názoru i nezkušený hráč cítí 

AKx   Qxx   xxx   xxxx   správně, který list je silnější. Ovšem průměrný hráč, který není 

obeznámen se zásadou ''uvnitř či mimo" by se, jak myslím, spletl. Kdybychom mu dali vybrat 

z výše uvedených tří listů po zahájení partnera v pikách, nejméně zkušený hráč by si asi zvolil 

list třetí. Ovšem, jak jsme jasně viděli, je tento list zřejmě nejslabší. Poměrně snadno si 

můžeme ukázat správnost této zásady. Ještě jednou si prohlédněte výše uvedené listy. 

Prozkoumejme, kdy bude mít každá figura operační hodnotu. Víme, že partner má dlouhé 

piky a pravděpodobně dojdeme do pikového závazku, pikové honéry jsou tedy v každém 

případě jistě dobré karty, Máme ovšem: 

 

 



Hodnoty: 
Eso využité 
maximálně 

Král využitý 
maximálně 

Dáma využitá 
maximálně 

p: KQ Má-li partner jedno vždy vždy 

s: A nebo více srdcí     

p: AQ vždy Má-li partner dvě vždy 

s: K   nebo více srdcí   

p: AQ vždy vždy Má-li partner tři nebo 

s: Q     více srdcí (někdy má-li 

      dvě srdce) 

 Z této tabulky je zřejmé, že na základě pravděpodobnosti výskytu byly tyto listy 

seřazeny podle ofenzivní síly správně, protože první list bude častěji obsahovat všechny 

maximálně využité honéry než list druhý, ve kterém zase budou figury maximálně pracovat 

častěji než ve třetím. 

 Mohlo by se zdát, že oceňování podle zásady uvnitř či mimo není. tak důležitým 

faktorem, ale při rozhodování kritických situací ho můžeme použít až nečekaně často:  

Partner: 1 pik, Vy: ??? Měl byste pasovat s listem: Kxx  xx  Qxxx  xxxx, ale odpovědět 

(zvýšit) s listem: Qxx  xx  Kxxx  xxxx, protože je pravděpodobnější, že obě vaše figury 

partnerovi pomohou. 

 Pokud partner ukázal délku ve dvou barvách, je oceňování uvnitř či mimo ještě 

důležitější. V tomto případě máte dobrou představu o partnerových dlouhých a krátkých 

barvách a můžete si spočítat velmi dobře svá "uvnitř" a "mimo". Tento dražební sled je velmi 

častý:  

Partner:  Vy:   Partnerova hláška 2 kára nemusí být nutně konstruktivní. Může         

1 pik              1 BT  se jen pokoušet o nejlepší částečný závazek. Nicméně, máte-li  

2 kára   ???  "solidní" odpověď 1 BT a károvou pomoc, měl byste zvýšit, 

protože celoherní závazek by mohl být možný. (Partnerovi by se mohl jeho list více zalíbit, 

podpoříte-li mu kára.) Je proto důležité vědět, kdy máte dobrý list a kdy špatný. Po tomto 

sledu byste měli zapasovat 2 kára s listem: x  xxxx  Axxx  Qxxx, protože nemáte nic víc, než 

károvou pomoc. Ale s kartami x   xxxx  Qxxx   Axxx byste měli zvýšit na 3 kára, protože 

nyní máte dva jisté figurové zdvihy a károvou pomoc. V tomto příkladě je rozdíl mezi těmito 

dvěma listy mnohem větší, než rozdíl mezi listy, o kterých jsme hovořili v diskusi o odpovědi 

na partnerovo zahájení v pikách. Proč? Protože partner nyní ukázal (pravděpodobně) 

přinejmenším devět karet v licitovaných pikách a kárech, je proto mnohem pravděpodobnější, 

že trefová dáma bude bezcenná (nebo její hodnota bude snížena), než že partner nebude moci 

v předešlém příkladě využít dámu srdcovou, když neučinil nic jiného, než že ohlásil piky. 

Stejně dobře můžeme využít oceňování uvnitř či mimo se silnými listy, Vezměte si sled: 

Partner:  Vy:   Partner se určitě pokouší o slem. Kdyby se chtěl zastavit ve  

1 pik   2 BT  4 pikách, vůbec by  se o kárech nezmiňoval.  

3 kára   3BT  Nejpravděpodobněji má šest piků a čtyři kára a chce, abyste 

4 piky   ???   pokračoval v cestě do slemu, máte-li na to list. Jaký list je k 

    tomu vhodný? Podívejme se na dva listy, které byste mohli při 

List 1:  Ax    KQ10x   Kxx   K109x  této dražbě mít: Oba tyto listy mají  maximální 

List 2:  Kx    AJ10x    QJx    A109x   počet figurových bodů (15). Byly popsány 

dobře: vyvážená rozloha, přesně dva piky (protože  jste nepodpořil piky po 3 kárech), dobré 

zádrže v nedražených barvách. Teď se podívejme, jak bychom.měli s každým z těchto listů 

reagovat na partnerův pokus o slem. Partner má pravděpodobně šest piků a čtyři kára. Máte 

dobrý list nebo špatný list? 

 V listě 1 je 7 bodů v pikách a kárech. Ale pro slem je to strašný list. Srdcové a trefové 

honéry budou pravděpodobně téměř bezcenné (jeden král asi užitečný bude, ale zbytek je 

nadváha) a v pikách a v kárech nemáte více než to, co jste v předcházející dražbě slíbili. Když 

si počítáte využité figury, máte pikové.eso, kárového krále a možná jednoho, ze dvou 



vedlejších králů. Celkový počet využitých karet: jedno eso a dva králové. 

 V Listě 2 je 6 bodů v pikách a v kárech, o jeden méně než v Listě 1. Ovšem List 2 je 

při této dražbě "silák". Obě vedlejší esa jsou dobré hodnoty a pikové i kárové hodnoty jsou 

rovněž užitečné. Celkový počet využitých karet: dvě esa, jeden král, jedna dáma a jeden kluk. 

To je značný rozdíl ve srovnání s Listem 1. Rozdíl mezi těmito dvěma listy můžeme snadno 

vyjádřit pomocí zásady oceňování uvnitř a mimo. List 1 (se kterým byste měli pasovat 

4 piky) je slabší, protože má primární hodnoty "uvnitř" a sekundární "mimo". List 2 (se 

kterým byste měli cue-bidovat 5 trefů s úmyslem dále cue-bidovat 5 srdcí, bude-li partner 

cue-bidovat 5 kár) je silnější, protože má sekundární hodnoty "uvnitř" a primární "mimo". 

 Oceňování uvnitř či mimo je skutečně mistrovskou metodou při zjišťování ofenzivní 

síly listu. Dokazuje jasně, že oceňování síly listu je něco více než pouhé počítání bodů. 

4. Používání oceňovacích technik 
 Teď když jsme se naučili několik zvláštních způsobů oceňování listu, je přirozené 

podívat se na jejich význam. Víme, že je lepší mít "dobrou'' dámu než "špatnou" (nebo 

potencionálně špatnou), ale je lepší mít ''dobrou" dámu než "špatného" krále? Víme, že draží-

li partner piky, je lepši mít pikovou dámu a srdcové eso než srdcovou dámu a pikové eso. Je 

ale lepší mít pikovou dámu a srdcové eso nebo trefového krále a srdcové eso? Víme, že je 

lepší mít sílu v barvách partnera, ale je lepší mít 7 bodů v jeho barvách než 9 bodů mimo? 

 V první kapitole jsem doporučil, abyste používali počítání figurových bodů jako 

základnu a dělali různé úpravy založené na speciálních zásadách (např. honéry v délce, 

oceňování uvnitř či mimo atp.). Proto ke zjištění jakou roli tyto techniky hrají nám stačí 

stanovit jak se tyto změny projeví v oblasti bodů. 

 Bylo by pohodlné, kdybych vám mohl předložit nějaké bodové přepočty založené na 

počítání 4-3-2-1 pro každou takovou zvláštní techniku. Kdybych mohl napřed říci: "Přičtěte 

nebo odečtěte až do 2 bodů podle toho, jak máte umístěné figury", velmi by to samozřejmě 

usnadnilo většinu vašich problémů s hodnocením listu. Bohužel toto učinit nemohu, protože 

míra, do jaké jednotlivé techniky ovlivňují "celkový počet bodů", závisí na konkrétní situaci a 

konkrétním použití zásad, které jsme si probrali - rozdíl v umístění kluka není zřejmě tak 

významný, jako rozdíl v umístění krále. 

 Možná že je jen dobré, že taková přesnost není možná, protože by byl bridž nudný, 

kdyby existoval jednoduchý vzorec, ve kterém by byly vyjádřeny všechny složky hodnocení 

síly listu a kdyby mohl každý s jeho pomocí zvolit v každém rozdání zaručeně správnou 

hlášku. A navíc, já bych také nemohl říci se zaručenou jistotou přesnou hodnotu jednotlivých 

složek. Nikdo neumí oceňovat všechny listy přesně. Můžeme jen odhadovat jejich hodnotu co 

možná nejpřesněji na základě nějaké běžné oceňovací metody (jako je počítání f.b), 

s úpravami způsobenými použitím zvláštních hodnotících metod, zásad a zkušeností. 

Odvážím se ale riskovat odhad ceny speciálních úprav. Myslím si, že "dodatečné" modifikace 

jsou velmi podceňovány? Ačkoliv jak jsem již uvedl, není faktor koncentrace figur tak 

důležitý (Pozn. red.: Má významnější vliv při slabém až nulovém listu partnera; čím silnější 

list lze očekávat u partnera, tím je větší naděje, že naše nevýhodně roztroušené figury dojdou 

svého "sdružení" s jistými figurami partnerova listu.), myslím si, že umístění honérů a 

obzvláště oceňování uvnitř a mimo téměř vždy mění hodnotu listu o jeden bod a není řídké 

upravení celkového součtu bodů o dva nebo dokonce tři body - a to je plná hodnota jednoho 

krále! 

 Při používání zvláštních technik oceňování listu byste se měli tímto řídit: Vaším 

prvotním zájmem je (nebo by mělo být) zlepšit se v oceňování hodnoty listu a tím položit 

základ ke zlepšování vaší licitace. Máte k dispozici zvláštní zásady oceňovaní listu a víte, co 

chcete najít - faktor, který by vás měl ovlivnit při hodnocení svého listu. Lepší než se 

pokoušet dávat jednotlivým metodám určitý počet bodů, je pokusit se na základě vlastních 



zkušeností vybudovat si vlastní úsudek. Všímejte si kritických situací při dražbě a když se 

naskytne příležitost použít některé zvláštní metody všimněte si, jaká byla skutečná hodnota 

vašeho listu. Nakonec si, třeba i podvědomě, vytvoříte vlastní měřítko důležitosti jednotlivých 

faktorů. Když budete mít zkušenost z používání těchto zvláštních zásad, vaše hodnocení listu 

(a vaše dražba) se bude čím dál tím více zpřesňovat, Možná, že to nebudete umět vyjádřit v 

pojmech počítaní figurových bodů lépe než já, ale budete lépe licitovat a o to přece jde. 

Jiná vodítka při oceňování listu.  

 Při používání základního počítání bodů s úpravami pomocí zvláštních technik se ale 

stejně setkáte s řadou mezních situací při dražbě. Úspěšný hráč se vyznačuje tím, že v 

takových případech se rozhoduje častěji správně než soupeři. V této kapitole uvádím některá 

další vodítka při oceňování síly listu, která používám při rozhodování co mám podniknout 

v situacích mezních, zvláště v těch, kdy se nemohu řídit součtem bodů modifikovaným 

speciálními oceňovacími metodami nebo je-li obtížné zhodnotit význam faktorů 

protichůdných. Doporučuji vám všechna tato vodítka, zvláště stanete-li se partnerem mým. 

1. Ztrátové zdvihy  

 Systém počítání ztrátových zdvihů (ZZ) je způsob oceňování listu, který je někdy 

užitečný v rozdáních, kdy máte na lince trumfovou shodu a jedinou otázkou je, na kterém 

stupni máte vydražit závazek v této barvě. Nejčastěji používáme ZZ při rozhodování zda 

máme či nemáme vydražit hru, stejně dobře se dá tato metoda ovšem použít v situacích 

slemových. Tento způsob je oblíbenější v Evropě (zvláště ve Velké Británii) než v USA, ale 

má své přívržence všude. 

 Při používání ZZ se list hodnotí podle počtu "ztrátových karet". Počet ztrátových karet 

v listě je definován jako počet vysokých figur (eso král, dáma,) které musí mít partner. 

aby na lince byly kontroly prvního, druhého a třetího kola ve všech barvách. Např. tento 

list: Axxxx   KQx   Qx   AKQ obsahuje pět ztrátových zdvihů; dva v pikách (partner musí 

mít krále a dámu), jeden v srdcích (partner musí mít eso), dva v kárech (eso a král u partnera) 

a žádný v trefech. Tento list: xxxxxx   xxxxx   xx  -  má 7 ZZ po třech v srdcích a pikách, 

jeden v kárech (u partnera je potřeba eso) a žádný v trefech. Obecně platí:  

Čím méně ZZ, tím je list silnější. 

 Počítání ZZ se dobře uplatňuje při zjišťování duplikace hodnot (protože "nepočítá 

dvakrát" vysoké figury v krátkých barvách) a při srovnávání figurové síly se silou rozlohovou. 

Je ovšem jasné, že bez dalších úprav je, počítání ZZ pouze první odhad skutečné síly. Např. 

máte-li v pikách Axx, počet ZZ je dva, stejně jako u Kxx (nesporně slabší) a u Qxx. Hráči 

používající počítání ZZ mají určité úpravy. Mám svůj vlastní návrh úpravy počítání ZZ, který 

bude prodiskutován v příštím oddíle. Když chceme zjistit jak vysoký závazek by měl být 

vydražen odečteme počet všech ZZ na lince od 24 (nejvyšší možný počet ZZ -12 u každého 

partnera) a dostaneme počet zdvihů nadějného závazku. Např. je-li na lince N-S 14 ZZ, 

mohou očekávat, že udělají 10 zdvihů (24-14) a. měli by proto dražit celoherní závazek, mají-

li slušnou trumfovou shodu. Na dalším příkladě si ukážeme, jak počítání ztrátových zdvihů 

funguje: 

W   ZZ  E   ZZ  E-W mají dohromady 14 ZZ. Když odečteme 14 

AKJxx  1  Qxxx   2  od 24, dostaneme 10, měli by tedy očekávat, že s 

Axx   2  Kxx   2 trumfovou shodou udělají 10 zdvihů - a skutečně 

xx   2  Axxx   2 můžeme vidět, že závazek 4 piky je doslova  

Qxx   2 Kx   1 vyložený. Je samozřejmé, že počítání ZZ  

  7   7 nepřináší vždy výsledky tak dobré, vyskytne-li se 

duplikace hodnot. Podívejme se na tyto dva listy: Celkový počet 11 ZZ ukazuje na to, že linka 

E-W by měla být schopna udělat všech 13 zdvihů. Ale jak je zřejmé, pravděpodobně spadnou 

i ze 4 piků. 



  W   ZZ  E   ZZ I přes tento nedostatek je však systém počítání 

AKJxx  1  Qxxx   2 ZZ významnou metodou při hodnocení listu. 

-   0  AKQxx  0  

KQxx   1  x   1 Dražba podle systému ZZ je velmi prostá 

xxxx   3  xxx   3 Kouzelným číslem je sedm, což se snadno  

  5    6  pamatuje jako šťastné číslo. Máte-li jen 7 ZZ, 

jste dostatečně silný na zahájení nebo na doražení do hry v případě, že zahájil váš partner a vy 

máte dobrou trumfovou pomoc. (Uvědomte si, že mají-li oba partneři po 7 ZZ jako v prvním 

uvedeném příkladě, je na lince celkem 14 ZZ, což znamená, že by měli vydražit celoherní 

závazek.) 

 Máte-li jako odpovídající na partnerovo zahájení právě 8 ZZ (list slabší než 7 ZZ), měl 

byste pozvat do hry s 9 (nebo 16) ZZ máte na zvýšení o jeden stupeň. Jako zahajitel byste měl 

přijmout přímé pozvání do hry se 6 ZZ a dorazit do hry po zvýšení o jeden stupeň se (4 nebo) 

5 ZZ. Nechám na čtenáři, aby si ověřil, že tato čísla fungují správně za předpokladu, že 14 ZZ 

ukazuje na to, že by měla být vydražena hra. 

 Já systém počítání ZZ nedoporučuji, ale radím čtenáři, aby si tuto metodu a požadavky 

na některé akce prostudoval, protože doporučuji částečné používání modifikovaného počítání 

ZZ, jak uvidíte v následujícím oddíle. 

2. Upravené počítání ZZ  

 Nehledě na skutečnost, že neodhaluje duplikaci hodnot (který způsob je toho na 

nízkém stupni schopen?) má základní verze počítání ZZ nevýhodu tu, že nerozlišuje sílu figur. 

Například v klasickém systému počítání ZZ se s tímto listem nemá zahajovat (8ZZ):  

Axxx  Axx  Axx  Axx, ale s listem následujícím ano ( 7 ZZ ) : Qxxxxx  xxxxx  x  x. 

Nadhodnocení druhého listu můžeme snadno opravit tím, že stanovíme požadavek na počet 

defenzivních zdvihů při zahájení. (U odpovídajícího to není nutné - tento list stačí na doražení 

do hry, zahájil-li partner v drahé barvě!) 

 Ovšem podcenění hodnoty prvního listu se může odstranit pouze zásadní úpravou.  

Moje navržená úprava spočívá v tom, že krále budeme považovat za průměrně vysokou 

figuru. Pokud všechny vaše vysoké figury jsou králové nebo máte-li stejný počet dam a es, 

počítejte podle běžného systému ZZ. Ale máte-li více es než dam, odečtěte 0,5 ZZ za každé 

eso navíc; a podobně máte-li více dam než es, připočtěte 0,5 ZZ za každou dámu navíc. Tedy: 

Axxx   Axx   Axx   Axx   (6 ZZ: 8-2)   Tato úprava neodstraňuje veškeré  

Kxxx   Kxx   Kxx   Kxx   (8 ZZ: standart)  nedostatky systému počítání ZZ, značně 

Qxxx   Qxx   Qxx   Qxx    (10 ZZ: 8 + 2 )    ho však zlepšuje a umožňuje jeho 

používání ke speciálním účelům. Doporučuji, abyste se řídili pravidlem: 

Pravidlo upraveného počítání ZZ:  

Když se budete pokoušet vyřešit mezní situaci v rozhodování na jakém stupni máte 

dražit závazek po nalezení trumfové shody, rozhodujte se na základě pravidla 

upraveného počítání ztrátových zdvihů 

 Nejčastěji je toto pravidlo užitečné při rozhodování, zda jste či nejste dostatečně silný 

na zvýšení partnerova zahájení v drahé barvě o jeden stupeň, nebo je to trochu silné na tuto 

hlášku. Vezmeme-li v potaz speciální zásady oceňování, moc nám to nepomůže - víte, že 

některé vaše figury ve vedlejších barvách nebudou k ničemu (partner nemůže být dlouhý ve 

všech barvách), ale máte jich tolik, že také víte, že některé (a možná většina) budou užitečné. 

Když se pokusíte upravit počet figurových bodů, budete v rozpacích: máte si odečíst bod za 

list bez es? připočíst bod za dámu v barvě partnera? odečíst bod za nechráněnou figuru 

v trefech? připočíst bod za dubla, protože máte dobrou trumfovou pomoc? 

 Možná, že máte silný pocit, že tento list je nebo není příliš silný na zvýšení barvy 

partnera o jeden stupeň. Pokud se týče mě, já takový pocit nemám. Skutečně to vypadá na 

mezní případ. Obrátím se tedy k upravenému počítání ZZ. V listě je 9,5 ZZ (8 + 1,5 za tři 



dámy a žádné eso) a pro zvýšení o více než jeden stupen musí být méně než 9 ZZ. Proto bych 

nepovažoval tento list za příliš silný na hlášku 2 piky. 

 Když nic jiného, mám alespoň určité vodítko jak důsledně rozhodovat takové situace. 

Protože používám pokaždé stejný způsob rozhodování, mezních situací, poznám, kdy se 

mýlím; pokud si v těchto případech všimnu špatných výsledků, musí být můj způsob 

rozhodování se špatný. Ale uvědomte si, že byste se měli uchýlit k upravenému počítání 

 ZZ pouze tehdy, když vám váš běžně užívaný systém hodnocení ukáže, že jde o situaci 

mezní. 

3.Culbertsonovo pravidlo  

 I když je upravené počítání ZZ u některých listů velmi účinné, u jiných nám vůbec 

nepomůže, protože není dostatečně přesně odstupňováno na to, abychom se jím mohli řídit ve 

všech situacích. Upravené nebo neupravené počítání ZZ není rovněž účinné ve slemové zóně, 

kdy jsou důležitější konkrétní karty a "fit" než celková síla. V případech, kdy nám počítání ZZ 

nemůže pomoci řešit mezní situace, musíme se obrátit k základnímu postupu při oceňování 

všech listů, zkoumat, jaký list může mít partner. 

 Obecně je nemožné představit si všechny listy, které by partner mohl mít a podle toho 

se na základě největší pravděpodobnosti rozhodnout. Potřebujeme najít způsob, který by 

zjednodušil "úplnou představu" tak, že bychom mohli brát v úvahu jen některé listy, které by 

partner mohl mít a považovat je za reprezentativní vzorek všech jeho možných listů. To nás 

přivádí ke Culbertsonovu pravidlu. Ely Culbertson byl jednou z největších vůdčích osobností 

světového bridže. Nejvíce známá je jeho činnost v popularizaci bridže, jíž přispěl k tomu, že 

se z této hry stala jedna z nejmasovějších zábav. Značná část jeho publikační činnosti byla 

věnována jeho dražebnímu systému a technice sehrávky a obrany. (Ve skutečnosti měl on a 

jeho kolegové velkou zásluhu na normalizaci mnoha dražebních a herních postupů.) Méně už 

je známo, že Culbertson přinesl mnoho nového do bridžové teorie a mistrovské techniky. 

Mezi jeho největší úspěchy patří trumfový dotaz (často mylně přisuzovaný jeho ženě 

Josefině) a jemná Culbertsonova slemová konvence 4 BT - 5 BT (která se má k 

Blackwoodově konvenci jako chirurgický nůž k perlíku). Bohužel jeden z největších 

Culbertsonových příspěvků k dražební teorii zůstal nerozpoznán možná proto, že nešlo o 

konvenci a Culbertson uváděl doslova desítky zvláštních pravidel (pro všechny fáze hry), z 

nichž každé mělo své jméno. Pravidlo, které mám na mysli se týkalo slemového oceňování 

listu a já ho zde budu nazývat Culbertsonovým pravidlem. 

Culbertsonovo pravidlo:  

Pozvěte do slemu ( tzn. učiňte slemový pokus), pokud bude stačit "ideální" partnerovo 

minimum na vyložený slem. 

 Jinými slovy, když se rozhodujete zda máte či nemáte učinit pokus o slem, učiňte ho, 

můžete-li partnerovi "dát" list minimální síly, kterou v dražbě ohlásil ( ale s konkrétními 

kartami, které se nejvíce hodí), se kterým bude slemový závazek vyložený. Uvedu 

jednoduchý příklad použití Culbertsonova pravidla. Váš partner zahájil 1 pik a vy máte:  

QJx   Axx   KQJxx   Ax. Protože normální (ale "ideální") minimum partnerovy hlášky může 

být např. AKxxx   xxx   Ax   xxx a v tom případě by váš slem byl doslova neporazitelný, měli 

byste se o slem pokusit (tj. měli byste skočit v kárech a pak podpořit piky). 

 Jako v případě upraveného počítání ZZ doporučuji používat Culbertsonovo pravidlo 

tehdy, nemáte-li k dispozici lepší vodítko. Myslím si ovšem, že toto pravidlo je natolik dobré, 

že bych ho nepoužíval pouze v situacích mezních, ale v mnohých případech by to byla první 

pomůcka ke které bych se obrátil, kdybych se rozhodoval zda se mám či nemám pokusit o 

slem. Pokud ovšem nezískáte dostatečnou praxi v aplikaci tohoto pravidla, doporučuji ho 

užívat jako poslední útočiště (protože není snadné představit si konkrétní partnerův list), 

stejně jako jsem doporučoval u upraveného počítání ZZ. Pravá krása Culbortsonova pravidla 

však spočítá v tom, že ho nemusíme omezit jen na slemovou licitaci. 



4. Rozšířené Culbertsonovo pravidlo  

 Ať už si Culbertson uvědomoval nebo ne, objevil řešení obecného problému 

(diskutovaného na začátku předcházejícího oddílu) jak vybrat několik listů, které by partner 

mohl mít, které by, vystupovaly jako reprezentativní vzorek všech možných listů. Můžeme 

tedy rozšířit Culbertsonovo pravidlo takto: 

Obecná zásada oceňování listu dosazováním: 

Váš list je dostatečně silný na pokus o hru (nebo slem), když s ideálním partnerovým 

minimem bude tato hra (slem) vyložená 

 Tato zásada vám poskytne vodítko při všech akcích. Pokud hra (nebo slem), kterou 

zamýšlíte dražit, nebude vyložená, i když partner bude mít ideální minimální list, nedražte ji. 

Samozřejmě se někdy zmýlíte - vždy když bude mít partner ideální maximum . Ale budete-li 

se řídit tímto pravidlem vždy, budete na tom lépe, nebudete-li se pokoušet hrát závazky, které 

budou záležet na konkrétních hodnotách u partnera - a ještě k tomu na jeho maximu! Naopak, 

když vidíte, že váš celoherní závazek (nebo slem) bude vyložený i když partner bude mít 

minimum, které nemusí být ideální, měl byste tento závazek dražit sám. 

5. Impasové pravid1o pro slemy  

Když jste se už dostali s partnerem do slemové zóny, budete mít za sebou obyčejně několik 

kol licitace a často získáte poměrně úplný obraz o partnerově listu. Pokud je ještě nějaká 

nejistota, není obyčejně podstatná. Budete tedy moci často rozhodnout, že můžete splnit slem, 

má-li partner to a to, ale nesplníte, když má ono. Budete-li muset sám učinit konečně 

rozhodnutí zda dražit nebo nedražit slem, navrhuji vám, abyste se. řídili "impasovým 

pravidlem: 

Impasové pravidlo pro slemy: 

Když budete chtít dražit malý slem, dražte ho, záleží-li přinejhorším na impasu, ale 

nedražte ho, záleží-li přinejlepším na.impasu 

 Nejsem si jist kdo je otcem tohoto pravidla, doporučuje ho ale Marshall Miles ve své 

výtečné knize "Umění vyhrávat v soutěžním bridži". U velkých slemů byste měli být 

opatrnější - protože, sehrávka ve velkém slemu, není tak pružná (nemůžete-li si dovolit ztratit 

zdvih, nemůžete hrát samozřejmě na vpustky). Doporučuji vám nedražit velký slem, o kterém 

si myslíte, že by mohl záležet na impasu . Je překvapivé, jak široké použití má impasové 

pravidlo u malých slemů. Uvažte situaci: 

Vy jste W a máte:  QJ10xx   x   AQJx   AKQ 

W   E   Partner ukázal srdcové eso, ale určitě chybí jedna vysoká  

1 pik      3 piky(příkaz)   trumfová figura (s AK v trumfech a vedlejším esem by 

4 kára        4 piky     partner cue-bidoval po vašem prvním pokusu o slem). 

5 trefů        5 srdcí    Nicméně slem může při nejhorším záležet na károvém 

 ???     impasu a může to být lepší. Partner může např. mít:  

Axxx   AQx   xx   Jl0xx (jeden ze dvou impasů) nebo K9xx   AKQ10   xx   xxx (srdcový 

kluk může spadnout). Protože slem záleží přinejhorším na impasu, měl byste ho dražit. Ale 

jestliže po stejné dražbě máte: KQJ10x   xx   AQJx   Ax , z vašeho hlediska záleží slem 

přinejlepším na impasu károvém, protože partner ho i po vaší, silné dražbě neřekl sám a 

možná že bude záležet na více věcech. Partner by mohl mít: Axxx  AQxx  xx  Qxx. Zde jste 

bez šance na splnění 6 piků, nesedí-li kárový impas a i když sedí, nejste ještě doma (ačkoliv 

teď už jste favoritem). Měl byste tedy dražit pouze 5 piků. (Má-li partner trefového krále 

místo dámy, bude (měl by) dražit slem sám. 

Poslední test.  
 Když zklamou všechny způsoby jak vyřešit mezní situaci, můžete ještě použít 

poslední test. Je to velmi jednoduché. Podívejte se, co máte v trumfech: pokud jsou vaše 

trumfy poměrně slabé, buďte konzervativní, jsou-li dobré, buďte agresivní.  

 Odůvodnění této zásady je zcela zřejmé. Trumfy jsou barvou, která je vždycky 



důležitá. Ať už jsou další hodnoty na lince jakékoli, čím jsou silnější trumfy, tím větší šanci 

máte na splnění kteréhokoli závazku, o který se chcete pokusit. Díky nižším trumfovým 

honérům se často z průměrného závazku stane závazek dobrý a z pochybného přijatelný. 

Podívejte se na tyto příklady: 

1) AQxxx  68%   Pokud má partner proti každému z těchto listů třetího pikového 

2) AQ9xx  73%   krále, máte přibližnou šanci, že neztratíte trumfový zdvih  

3) AQ10xx  85%   v jednotlivých případech pikového držení, jak uvedeno. Nižší  

4) AQJxx    96%     trumfové honéry, na rozdíl od  takových honérů ve vedlejších 

barvách, mohou značně zvýšit pravděpodobnost vašeho úspěchu. Proto by posledním testem v 

mezních situacích mělo být posouzení síly vašich trumfů.  

 Pravidla uvedená v této kapitole vám neposkytnou správnou Odpověď vždy. Ale 

pomohou vám k lepším výsledkům, budete-li je používat dlouhodobě a pomohou vám 

uvažovat způsobem pro vás nejvýhodnějším. 

5. Soutěživá dražba 
 Při soutěživé dražbě (tj. když bojují o závazek obě strany) je skutečně těžké dražit 

správně. Musíte nejenom hodnotit potenciál karet vaší linky (ofenzivní hodnocení), ale také 

potenciál soupeřů, protože se obyčejně vyplácí úmyslně přelicitovat své ofenzivní možnosti 

když předpokládáte, že by protivníci mohli splnit závazek, který vydražili. Protože nemůžete 

zjistit ofenzivní potenciál soupeřů tím, že se jim podíváte do karet, musíte se pokusit 

odhadovat ho tak, že zjistíte, kolik zdvihů udělá pravděpodobně vaše linka proti konkrétnímu 

závazku protivníků (defenzivní hodnocení). Stejně jako při oceňování ofenzivní síly je 

hodnocení defenzivního potenciálu založeno na pravděpodobném odhadu, který teoreticky 

bere v úvahu všechny možné listy, se kterými by dražba probíhala tímto způsobem. 

Hodnocení ofenzivní je, dejme tomu, vědeckým odhadem, defenzivní hodnocení není často o 

nic lepší než výstřel do tmy. Podívejte se na tento dražební problém línky E-W. Obě linky 

jsou ve druhé: 

W        E   Při dražbě, kdy N-S draží srdce a E-W piky je pravděpodobné, 

AKJ42  Q1063  že E-W budou postaveni před problém co dělat, když N-S  

873       2  přelicitují jejich 3 piky čtyřmi srdci. Budou-li E-W dražit   

A54    7632   4 piky, je pravděpodobné, že jejich výsledek bude -200 (jeden  

72   A843  kontrovaný pád ve druhé). Dovolí-li E-W soupeřům  hrát 

4 srdce, dosáhnou skóre +100, když budou piky 2-2 a v ostatních případech -620. (Kdyby  

E-W kontrovali 4 srdce, bylo by jejich skóre +200 či -790. Kontra by ovšem bylo pošetilé, 

kdyby se nejednalo o párový turnaj, topskórový.) 

 Není tedy v silách Východu nebo Západu, i kdyby znali přesně list partnera, vědět 

zda N-S splní 4 srdce či nikoliv. A možná, že si N-S nejsou jisti také, protože by dražili 4 

srdce také tehdy, kdyby je chtěli bud splnit, nebo zabránit E-W ve splnění snadných 3 piků. 

(Někdy můžeme ambice N-S posoudit podle intonace jejich dražby. Tyto případy ovšem 

samozřejmě do této knihy nepatří.) 

 Výše uvedená situace je pro E-W velice nepříjemná, hlavně proto, že musí přemýšlet o 

tom, co udělají soupeři. Na správném rozhodnutí záleží také značné množství bodů. Jdou-li 4 

srdce, tím že je dovolíte hrát umožníte soupeři zapsat 620 bodů a ztratíte 420 bodů (-620 ve 

srovnání se skórem -200 za jeden pád ze 4 piků kontrovaných). Ovšem můžete-li porazit 

4 srdce, ztratíte dražbou 4 piků (-200) místo složení soupeřů (+100) 300 bodů. A v tom 

druhém případě budou soupeři jeden druhému vykládat, že dražili 4 srdce jen v obraně vašich 

3 piků - ti lháři! 

 Jak už jsme řekli, 4 srdce jdou složit jen tehdy, jsou-li piky rozloženy 2-2. Jak mohou 

E-W vědět zda jsou takto rozloženy nebo ne? Hrozné! A záleží na tom stovky bodů. Tento 

frustrační případ ukazuje, že defenzivní hodnocení - snaha ocenit svou defenzivní sílu - je 



velmi nejisté, ještě mnohem nejistější než bylo oceňování ofenzivní síly. Zoufalé lomení 

rukama nad takovým stavem věcí a používání ptakopraveckých metod při soutěživé dražbě 

ovšem není cestou k úspěchu v bridži. Je pravda, že občas budete postaveni před "naprostou 

hádanku". Výše uvedené rozdání je příkladem takové situace.  

 Ovšem tento příklad byl pečlivě vykonstruován, nepochází ze skutečné hry. Ačkoliv 

všechna rozhodování v soutěživé dražbě zahrnují nejistotu (a zcela jistě větší nejistotu než 

běžně nacházíme při konstruktivní dražbě), je jen velmi málo situací, které bychom nemohli 

podrobit nějaké zkoušce, na jejímž základě bychom dospěli k nějakému východisku. 

 To co můžeme nazvat "soutěživé hodnocení" - současné posuzování ofenzivních a 

defenzivních vyhlídek vašeho listu - je možné ve skutečnosti podrobit stejnému rozboru jako 

běžné oceňování listu v konstruktivní dražbě. Můžeme rovněž výhodně použít stejné filosofie 

oceňování (hrubý odhad modifikovaný zvláštními zásadami) a tyto zásady se jen trochu 

odlišují od zásad probraných v předcházejících kapitolách. Stejně tak jako dříve, stačí 

k úspěšné aplikaci těchto principů pouze trochu myšlení a zkušenosti. Protože faktor nejistoty 

je v bridži nejsilnější právě v soutěživé dražbě, uvidíte, že se v nepříjemně velkém počtu 

případů setkáte v této oblasti s neúspěchem, i když zvládnete speciální techniku oceňování při 

soutěživé dražbě. Jak ukazuje názorně příklad na začátku této kapitoly, nedá se s tím nic dělat. 

Nemusíte ale hádat pokaždé. Mistrovská dražba se vyznačuje omezením hádání na minimum  

případů, na situace, kdy nic jiného než hádání nezbývá. 

Ofenzivně-defenzivní potenciál 

 Klíčovým rysem vašeho listu, který určuje jeho soutěživou hodnotu je jeho 

"ofenzivně-defenzivní potenciál". Tato tajemná vlastnost není definována pomocí bodů (nebo 

jakoukoliv běžnou normou) jako běžná ofenzivní síla, ale spíše tím, nakolik hodnoty listu 

směřují ke hraní vlastního závazku, v protikladu k bránění závazku soupeřů. Abychom nebyli 

příliš abstraktní, podívejme se na několik příkladů: 

(1) KQ109876   75   75   74,   (2) AK32   AQ5   A73   A84 

List (1) má ofenzivní potenciál pro piky 5 až 6 zdvihů. Jeho defenzivní potenciál (proti nějaké 

jiné barvě) se rovná téměř nule. List (2) má také ofenzivní potenciál mezi 5 a 6 zdvihy (v BT 

nebo nejlepší barvě partnera), ale jeho defenzivní potenciál je také 5-6 zdvihů. Rozdíl mezi 

těmito dvěma listy je v tom, že (2) je mnohem pružnější. Hodnota listu (1) se obrovsky zvýší, 

jsou-li trumfy piky, hodnota listu (2) bude přibližně stejná v kterémkoliv závazku. 

 Při dražbě byste se měli pokoušet rozlišovat tyto dva typy listu. Např. jste-li zahajitel, 

otevřete s listem (1) pravděpodobně 3 piky a s listem (2) 2 BT. V našem kontextu zde budeme 

považovat tyto hlášky za vyjádření rozdílu mezi ofenzivním a defenzivním potenciálem 

1istu. Blokující zahájení jako např. 3 piky sděluje partnerovi, že ofenzivní potenciál našeho 

listu je mnohem větší než potenciál defenzivní a označuje barvu, ve které máme tento 

zvětšený ofenzivní potenciál. Ovšem zahájení 1 nebo 2 BT říká partnerovi, že naše ofenzivní 

a defenzivní síla je přibližně stejná a stupeň zahájení mu oznamuje, jaká tato síla je. 

 Neexistují žádné otvírky, které by ukazovaly na převahu defenzivní síly nad ofenzivní, 

ale v pozdějším průběhu dražby se takové hlášky objevují - jasným příkladem je trestné 

kontra. Některá zahájení nespecifikují poměr mezi ofenzivní a defenzivní silou. Např. 

s oběma těmito listy: 

(3) A   Axxxx   Axxx   Axx   (4) x   KQJxxx   KQJ10   xx 

se zahajuje 1 srdce. List (3) má téměř stejnou sílu defenzivní jako ofenzivní, list (4) má 

mnohem více ofenzivní síly než list (3), ale jen malou sílu defenzivní. Obecně vzato, stojíme-

li před mezním rozhodnutím v soutěživé dražbě, měli byste nechat hrát protivníky, máte-li 

stejně síly defenzivní jako ofenzivní, ale pokusit se hrát vlastní závazek, když vaše síla je 

převážně ofenzivní. 

 



 Probíhá-li dražba (E-W ve druhé) takto:  

S(vy):           W          N       E  měl byste kontrovat s listem (3),  

1 srdce       1 pik  2 srdce        4 piky   ale dražit 5 srdcí s listem (4). 

(Mimochodem, tím, že jsem použil k ilustraci těchto příkladů, jsem ani v nejmenším nechtěl 

naznačit, že jsou to mezní situace. Vůbec ne.) 

 S listem (3), kdy máte přesně tolik defenzivní síly jako ofenzivní, dáte přednost 

pokusu o čtyři zdvihy před pokusem o jedenáct zdvihů. Toto rozhodnutí je jasné. Je velmi 

nepravděpodobné, že by soupeři mohli udělat 4 piky, docela dobře mohou spadnout více než 

jednou. A vaše šance na splnění 5 srdcí je asi malá, protože má-li partner silnou srdcovou 

barvu (kterou budete zcela určitě potřebovat) bude mít vaše linka pravděpodobně tři ztrátové 

zdvihy v levných.  

 S listem (4) máte o tolik zdvihů víc v srdcovém závazku než v pikovém, že si 

nemůžete dovolit nechat hrát soupeře 4 piky, které téměř jistě mohou splnit. Očekáváte, že 

spadnete dvakrát (možná i třikrát) z pěti srdcí, ale protivníci tam mají pravděpodobně jasné 4 

piky, takže na tom asi spíše vyděláte. (Protože soupeři mohou pokračovat na 5 piků, můžete 

vložit zadražení 5 kár, aby mohl partner zvolit nejlepší obranný výnos.) 

Je snadné říci, že byste měli spíše dražit, máte-li více ofenzivní síly než defenzivní, ale musí 

být někde hranice. Máte-li např.  KQJ109  832   432  32, máte mnohem více ofenzivní síly 

(pro piky) než defenzivní, ale nezahájíte 3 piky, protože množství této síly neopravňuje  

k nebezpečné dražbě 3 piky. 

 Obdobně nebudete v průběhu soutěživé dražby udržovat licitaci jen proto, že máte 

více ofenzivní síly než defenzivní. Musíte mít dostatečnou celkovou sílu, která by vás k 

nějaké akcí vůbec opravňovala. A navíc musíte mít dostatek ofenzivní síly proti síle 

defenzivní, abyste mohli dražit (na rozdíl od pasu nebo kontra). 

Porovnávací zkouška 

 Umění počítat ofenzivně-defenzivní potenciál ("soutěživé oceňování" listu) někdy 

nezáleží jen na pečlivém počítání jednotlivých aspektů, ale také na porovnávání výsledku se 

soutěživou hodnotou listu, kterou byste podle dražby mohli mít. Viděli jsme, že zahájení na 

prvním stupni může vyjadřovat stejnou ofenzivní i defenzivní sílu, nebo může být pouze 

ofenzivní povahy. Průměrně bude list vhodný pro zahájení na prvním stupni obsahovat 4-5 

ofenzivních zdvihů a 2-3 defenzivní zdvihy. Zahájíte-li tedy na prvním stupni a budete-li se 

pak muset v průběhu soutěživé dražby rozhodovat, neměli byste počítat pouze defenzivní a 

ofenzivní sílu svého listu, ale také tyto hodnoty porovnat s normálními hodnotami, abyste 

zjistili skutečné zaměření svého listu. Abychom zdůraznili tuto myšlenku, podívejme se na 

jeden příklad dost neobvyklým pohledem. Prostudujte si tyto dva listy ((l) už byl diskutován): 

(1) KQ109876   75   75   74   (5) AJ109876   J75   7   74  Pokud nejste vyložený puntičkář, 

zahájíte na prvním místě v situaci všichni v první v obou případech 3 piky. Dražba pokračuje 

takto:      Co byste měli teď dělat? Normálně byste neměli vyvíjet 

S (Vy)        W          N              E aktivitu  po blokujícím zahájení, ale když partner  

3 piky     4 kára    kontra    4 srdce kontruje hlášku soupeřů, dává vám na uváženou 

kontrovat jejich další hlášku. Ve skutečnosti je velmi důležité spolehnout se na takovou 

partnerskou spolupráci, protože i když blokující otevření je hláška značně popisná, může 

zahrnovat celou škálu typů listu a různou defenzivní sílu. V uvedeném dražebním sledu byste 

měli s listem (1) pasovat. Nemáte v podstatě žádné defenzivní hodnoty než ty, které jste už 

slíbil (dobré piky) a nemáte důvod předpokládat, že kontrované 4 srdce protivníků jsou pro 

vaši linku tím nejlepším závazkem. Nemáte co více říci, proto ponechte rozhodnutí na 

partnerovi. Ovšem s listem (5) je jasné kontra na 4 srdce. S hlediska obrany je vaše karta 

pokladem. Zaprvé, máte několik karet v barvě soupeřových trumfů, což je vynikající, protože 

hráč, který použil blokujícího zahájení je obvykle krátký ve všech barvách kromě své vlastní, 



zadruhé máte trumfovou figuru, což by se obyčejně po vašem zahájení nedalo čekat a zatřetí, 

nejdůležitější je, že máte ve své barvě eso, které pravděpodobně vezme zdvih, na rozdíl od 

jiných hodnot (bez esa), které pravděpodobně defenzivní zdvihy neudělají (protože jeden 

z protivníků bude asi mít singla, a i když tomu tak nebude, nebudete se třeba moci dostat do 

zdvihu a tento zdvih si odehrát atp.). 

 Zde je důležité si uvědomit, že partner vás žádá, abyste kontroval 4 srdce, máte-li na 

to karty. Nekontrujte proto, že byste si myslel, že sám porazíte tento závazek (ve vašem listě 

byste sotva našel čtyři defenzivní zdvihy), ale proto, že vaše defenzivní síla je o tolik větší, 

než by mohla být při vašem blokujícím zahájení. Řekneme-li to jinak, váš ofenzivně-

defenzivní potenciál se poměrně přiklonil k obrannému cíli. 

 List (5) jsme převzali z nedávno hrané partie komerce. List Severu byl:  

4   K42   AQ106   K10932  Vidíte, že kdyby Jih pasoval, Sever by sotva sám kontroval 

4 srdce. (4 srdce by pravděpodobně šly splnit, kdyby měl S list (1)) Ale Jih ve skutečnosti 

kontroval, protože správně ocenil svůj dobrý defenzivní potenciál a výsledkem byly tři pády. 

Oceňování listu při soutěživé dražbě má tedy dva aspekty. Jedním je zjištění ofenzivní a 

defenzivní síly vašeho listu a vašeho ofenzivně-defenzivního potenciálu (jaký směr převládá). 

Pak porovnat tyto hodnoty s tím, co byste mohl na svou dražbu mít a výsledek takového 

porovnání správně aplikovat. 

Čtyři faktory ofenzivně-defenzivního potenciálu. 

 Když nastane čas zjišťování ofenzivně-defenzivního potenciálu listu, musíme vzít, 

kromě normálních oceňovacích technik v úvahu čtyři faktory. Tyto faktory jsou podobné 

zvláštním metodám oceňování, které jsme probrali v předcházejících kapitolách. Jsou to: 

1. Relativní délka vašich barev 

2. Typ vašich figur  

3. Umístění vašich figur 

4. Oceňování uvnitř a mimo při soutěživé dražbě 

1. Relativní délka vašich barev  

 Při většině soutěživých licitací bude alespoň jedna barva "patřit" vaší lince (barva, 

kterou chcete mít jako trumfovou) a alespoň jedna barva bude patřit soupeřům. Bude také 

možná zřejmé, která strana je delší v jedné nebo obou zbývajících barvách. Nazývejme barvy, 

o kterých je známo, že v nich máte délku, "vašimi barvami" a barvy protivníků "jejich 

barvami"'. (Uvědomte si, že některé barvy nemusí být ani vaše, ani jejich.) Při posuzování 

ofenzivně-defenzivního potenciálu vašeho listu byste se měli řídit touto zásadou: 

Zásada relativní délky:  

Obecně platí, že čím více karet máte ve svých barvách a čím méně v jejich barvách, tím 

je váš list ofenzivnější; čím méně karet máte ve svých barvách a čím více v jejich 

barvách, tím je váš list, defenzivnější. 

 Tato zásada není absolutním pravidlem, později se seznámíme s několika výjimkami, 

ale ve většině případů platí. Máme-li tedy zvlášť dlouhou trumfovou barvu, měli bychom 

dražit dál, máme-li málo karet v jejich barvě, může ("může", protože jste-li krátký v barvě 

trumfů soupeřů, může v ní být partner dlouhý, případně silný) to znamenat, že ti jich mají 

hodně a mohli byste pomýšlet na obranu. Na třech příkladech, kdy se E-W musí rozhodnout 

co mají dělat po hlášce N-S 4 srdce si ukážeme zásadu relativní délky v akci. 

1) W   E   2) W   E   3) W   E 

AKJ42        Q10832   AKJ42       Q1083   AKJ42         Q108 

873   -   873   2   873   42 

A54           7632   A54          7632   A54            7632 

72           A843   72         A843   72           A843 

 Příklad 1: E má maximální počet piků a minimálně srdcí, E-W by měli dražit 4 piky 



bez váhání. Nejenom že má tento závazek téměř 100% šanci na splnění, ale je jisté, že soupeři 

také splní svá 4 srdce. Uvědomte si, že když dáme Východu ještě jeden pik, snižuje se 

pravděpodobnost dosažení pikového zdvihu proti srdcovému závazku. (Šance na dva pikové 

zdvihy, které jsou potřeba pro složení 4 srdcí není pak vůbec žádná.) 

 Příklad 2 jsme rozebírali už dříve a uvádíme ho znovu pro srovnání. Rozhodnutí zda 

dražit čí nedražit 4 piky je skutečnou hádankou. (Red. pozn.: Ale vezměte ovšem do úvahy 

jak své sehrávačské vlohy, tak i dražební a herní potenci soupeřů!) 

 V Příkladě 3 má E minimální počet piků a maximální srdcí. Teď by bylo nerozumné 

bránit čtyřmi piky, protože je tento závazek zcela jistě se dvěma pády, možná při dobré 

obraně se třemi. A dále, teď, když má E jen tři piky, je pravděpodobnější možnost získání 

dvou pikových zdvihů, které jsou zapotřebí na poražení čtyř srdcí! 

Tento posun ofenzivně-defenzivního potenciálu můžeme brát v úvahu při dražbě. 

Předpokládejme, že dražba probíhala takto: (všichni ve druhé)  

W           N       E  

1 pik       kontra            ???  V Příkladě 1 by měl E dražit 4 piky. Na tuto hlášku má 

dostatečnou ofenzivní sílu (7 ZZ podle upraveného počítání ZZ - viz str. 21) a jeho ofenzivně-

defenzivní potenciál je natolik nasměrován útočně, že ospravedlňuje předání této zprávy 

partnerovi ve formě bloku na vysokém stupni. Ve druhém příkladě by měl E dražit 3 piky. Má 

na tuto hlášku příslušné hodnoty (po kontru soupeře) za stávající herní situace a také 

oznamuje partnerovi zaměření svého ofenzivně-defenzivního potenciálu. Kdyby S zahlásil 4 

srdce, stál by W před velmi obtížným rozhodováním, ale o tom jsme už mluvili na začátku 

této kapitoly. 

 S listem uvedeným ve třetím příkladě by měl E hlásit 2 piky po kontru soupeře. Má 

normální ofenzivně-defenzivní potenciál potřebný pro zvýšení o jeden stupeň, proto zvýší, 

což by udělal, i kdyby kontra nepřišlo. 

2. Typ vašich figur  

 V trumfovém závazku udělá vedlejší eso zdvih, pokud nemá některý soupeř v této 

barvě šikenu. Obdobně král udělá, či pomůže udělat defenzivní zdvih nebo potenciální 

defenzivní zdvih, pokud nemá některý ze soupeřů singla (šikenu) v této barvě. Obdobně to 

platí i o dalších figurách. 

 Z toho vyplývá, že když hodnotíme ofenzivně-defenzivní potenciál figur, primární 

figury jsou lepší defenzivní hodnoty než figury sekundární. (Viz str. 18) Částečně je to proto, 

že jsou obecně silnější (Esa jsou přece silnější než králové). Ale primární figury mají relativní 

hodnotu mnohem větší, než je jejich poměrná hodnota při počítání figurových bodů 4-3-2-1, 

protože defenzivní hodnota nižších honérů s výjimkou těch, které jsou v barvě, kterou soupeři 

musí hrát (jako jsou např. jejich trumfy) je téměř nulová. Nižší honéry jsou užitečné jen pro tu 

stranu, která má čas, čas vyrazit vyšší figury a pak dělat zdvihy na honéry nižší. A čas je 

téměř vždy na straně hlavního hráče, který kontroluje situaci tím, že si nejlepší svou barvu 

zvolil za trumfy. Proto si nižší figury uchovávají svou normální relativní bodovou hodnotu 

když pomýšlíme na ofenzívu, ale když hodnotíme svou sílu defenzivní, nižší honéry nemající 

prokázanou defenzivní hodnotu mohou být úplně bez ceny. Proto, pokud se týče ofenzivně-

defenzivního potenciálu: Pravidlo ofenzivně-defenzivní síly figur: 

Pokud máte figury v barvě, o které není známo, že by "náležela" některé straně, 

primární honéry jsou defenzivní a sekundární honéry jsou ofenzivní. 

 Jak brzy uvidíme, je velmi důležitá podmínka, že není známo, komu dotyčná barva 

"patří", protože v jiném případě může být výsledek zcela jiný. 

3. Umístění vašich figur  

 Když zjišťujeme ofenzivně-defenzivní potenciál figur, mohli bychom, si položit 

otázku, které honéry by vzaly zdvih v ofenzívě, nikoliv však v obraně, a které by udělaly 

obranné zdvihy, ale nikoliv zdvihy útočné. Převaha ofenzivních figur by jasně ukazovala na 



to, že list je vhodný pro sehrávání nějakého vlastního závazku, více defenzivních figur by 

ukazovalo na list vhodný pro bránění. V předcházejícím oddíle jsme viděli, že při hodnocení 

karet v barvě, o které není známo komu patří, budou sekundární figury pravděpodobně útočné 

a primární figury přinejmenším stejně defenzivní jako ofenzivní. Když jsme prováděli 

zkoušku zjišťování které figury jsou orientovány defenzivně a které ofenzivně, všimli jsme si, 

že figury vašich barvách musí být alespoň stejně ofenzivní jako defenzivní. Když jste si 

zvolili trumfy vy, jejich hodnota je známa, hraje-li se v barvě trumfů určené soupeři, jejich 

hodnota je nejistá. Obdobně figury v barvě protivníků mají známou defenzivní hodnotu a 

neznámou ofenzivní sílu. Zásada ofenzivně-defenzivního umístění figur: 

Čím více figur máte ve "svých" barvách ve srovnání s "jejich" barvami, tím je váš list 

ofenzivněji orientován a naopak. 

4. Oceňování uvnitř a mimo při soutěživé dražbě.  

 Při zkoumání konstruktivních (ofenzivních) hodnot jsme používali techniku uvnitř či 

mimo k měření relativní síly listů, ve kterých byly některé figury v "dobrých" barvách (tzn. v 

barvách, o kterých jsme věděli, že v nich má partner délku) a některé honéry ve "špatných" 

barvách (tzn. v barvách, o kterých jsme neměli žádné informace nebo, v mimořádných 

případech, o kterých se vědělo nebo předpokládalo, že je v nich partner krátký). Při soutěživé 

dražbě zůstává zásada uvnitř či mimo v platnosti, ale jména herců budou jiná: "dobré" barvy 

nyní nazýváme "vašimi" barvami a "špatné" barvy nazýváme ty, které jsme označili "jejich" 

barvami.  

 Při zjišťování ofenzivně-defenzivního potenciálu je zásada oceňování uvnitř či mimo 

nejdůležitějším způsobem jak hodnotit figury a konkuruje zásadě relativní délky v závodě o 

nejdůležitější princip oceňování při soutěživé dražbě. 

Zásada oceňování uvnitř či mimo při soutěživé dražbě: 

Máte-li některé figury ve svých barvách a některé v jejich, čím více sekundárních 

hodnot máte ve svých barvách a primárních v jejich barvách, tím je váš list zaměřen 

útočněji; čím více sekundárních hodnot máte v jejich barvách a primárních ve svých 

barvách, tím je zaměření vašeho listu defenzivnější. 

 Povšimněte si, že tato varianta oceňování uvnitř či mimo je ve shodě s dříve uvedenou 

zásadou, která říká, že list je silnější (ofenzivně), má-li sekundární hodnoty v barvách, o 

kterých je známo, že je má partner a primární hodnoty jinde. 

 Poměrně snadno si můžeme vybavit případ aplikace oceňování uvnitř či mimo při 

soutěživé dražbě. Předpokládejme, že vaše linka draží piky a soupeři srdce. Srovnejte relativní 

ofenzivně-defenzivní potenciály těchto drahých barev: (1) p: A32, s: QJ2 ; (2) p: QJ2. s: A32 

Abychom zjistili ofenzivně-defenzivní potenciál u jednotlivých listů, podíváme se, kolik 

zdvihů vyprodukují jednotlivé listy, když budou trumfy obě drahé barvy. U listu (1) vám v 

pikovém závazku zajistí vaše barvy pouze jeden ofenzivní zdvih (+ pomoc v pikách k 

předpokládané dlouhé barvě partnera). Protože je partner pravděpodobně krátký v srdcích 

(singl nebo dubl), vaše srdcové hodnoty jsou bezcenné, kromě určité možnosti poskytnutí 

shozu jedné z partnerových sekundárních ztrátových karet v levných barvách. List (1) je 

ovšem zárukou dvou zdvihů proti srdcovému závazku, protože uděláte pravděpodobně pikové 

eso a zdvih na jednu srdcovou figuru. Figury v listě (1) jsou zřetelně mnohem defenzivněji 

zaměřeny. 

 Všechno je ale jinak u listu (2). Všechny tři figury přispívají ofenzivní síle listu, 

Pikové honéry mají hodnotu přinejmenším jednoho ofenzivního zdvihu a pravděpodobně víc, 

protože povýší hodnoty v partnerových pikách. Srdcové eso je jistý zdvih a celková ofenzivní 

hodnota listu je tedy dva zdvihy. Při obraně proti srdcovému závazku je hodnota tohoto listu 

pouze jeden zdvih - srdcové eso. Soupeři nemají mnoho piků, proto QJ sice může pomoci 

vypracovat zdvih, ale reálná hodnota tohoto sledu nebude pravděpodobně vysoká. List (2 ) je 

jasně zaměřen více ofenzivně než defenzivně. 



  Jiný způsob jak se podívat na toto srovnání je tento: V listě (1) QJ v srdcích "pracuje" 

mnohem lépe v srdcovém závazku než v pikovém, v listě (2) QJ pracuje lépe v pikovém 

závazku. Relativně je tedy list (1) zaměřen defenzivně a list (2) ofenzivně. 

 Z předcházejícího odstavce vyplývá toto zjednodušení pravidla oceňování uvnitř či 

mimo při soutěživé dražbě: primární figury udělají pravděpodobně zdvih ve všech závazcích. 

Sekundární honéry ale vezmou zdvih většinou jen tehdy, jsou-li v důležitých barvách. Proto 

váš list bude nejsilnější, když co nejvíce sekundárních honérů v něm bude pracovat. Když 

tedy provádíte oceňování uvnitř či mimo při soutěživé dražbě, podívejte se, kde jsou 

umístěny vaše sekundární honéry. Nejlepší je mít je "uvnitř" a proto jsou-li ve "vašich" 

barvách, je váš list orientován ofenzivně; jsou-li v "jejich" barvách, máte list defenzivní. 

Aplikace oceňování při soutěživé dražbě 

 Je těžké zde uvádět konkrétní pravidla použití oceňování při soutěživé dražbě, protože 

situací, kdy ho musíme provádět, je mnoho a různých (na rozdíl od konstruktivního 

oceňování, o kterém jsme mluvili ve čtvrté kapitole). Existují ovšem některá.obecná pravidla; 

podle kterých se s úspěchem můžete řídit po zhodnocení listu ve chvíli, kdy se pokoušíte 

rozhodnout, co máte s touto znalostí učinit. Stejně jako při používání oceňování 

konstruktivního jsou následující pravidla určitými vodítky pro naše jednání v situacích, když 

vám vaše oceňovací metoda řekne, že musíte učinit rozhodnutí mezní.  

l. Je-li to možné přenechte rozhodnuti na partnerovi  
 Zdá se, že je toto pravidlo jasné, ale nezkušení hráči ho téměř vždy opomíjejí. Mají 

pro to své důvody: je mnohem zábavnější pokusit se o správné rozhodnutí sám; obyčejně 

nemůžeme věřit partnerovi že vůbec ví o co jde; "Nikdy mě nenechá nic rozhodnout, proč 

bych tedy ho měl nechat rozhodovat já?"; lepší vypadá, když uděláte něco, je zbabělé neudělat 

nic (lidi by si mohli myslet, že nevíte co máte dělat), atd. Protiargumentem je rozdíl mezi 

úspěšnou a neúspěšnou hrou. Statisticky je doloženo, že hráči mistrovské třídy přenášejí 

mnohem častěji rozhodnutí na partnera než průměrní hráči. Nemůžeme s jistotou tvrdit zda je 

to proto, že jejich partneři jsou často také výborní hráči nebo proto, že je to obecně dobrá 

strategie. Zdá se ale že toto konstatování je rozumné: Jste-li v mezní situaci a proto si 

nemůžete být jist co je nejlepší, partner bude přinejhorším před stejným dilema jako vy. A 

občas partner bude vědět co má dělat. Ať už je vaše mínění o partnerovi jakkoli špatné, bude 

se mu lépe dařit řešení vašich mezních situací. 

2. Délka v soupeřových trumfech  

 Když se vyskytne soutěživá dražba, je tornu tak obyčejně proto, že rozlohový 

charakter listů nafoukl základní ofenzivní hodnocení figurové síly a obě strany mají proto 

naději splnit nějaký závazek, budou-li si moci zvolit trumfy. (Čím je vyšší stupeň, na kterém 

obě strany soupeří, tím zřetelněji vystupují rozlohové hodnoty.) Za těchto okolností je 

normální, že (alespoň) jeden soupeř bude mít více důležitých karet v protivníkově barvě než 

druhý. Když dražili E-W 4 piky po 4 srdcích linky N-S a tato strana má na lince pět pikových 

karet, jsou tyto karty obvykle rozloženy 4-1 (a ne jako v statisticky nejčastějším případě 3-2, 

vyskytujícím se v 68%). Je tomu tak proto, že když obě strany mají na dražbu na čtvrtý 

stupeň, musí být část jejich síly v rozloze.  

 Podívejme se na tuto situaci. N-S se musí rozhodnout, zda mají pasovat, kontrovat 

nebo jít do 5 srdcí. Piky na jejich lince jsou rozloženy 4-1. Pak jsou-li ostatní věci stejné, 

konečné rozhodnuti by měl udělat hráč mající čtyři piky. V praktickém životě má hráč se 

singlem tendenci vzít chod věcí do svých rukou ("Já jsem měl partnere singl pik, nemohl jsem 

vědět, že ty máš dva pikové zdvihy".) Samozřejmě, že to nemohl vědět, protože piky měl jeho 

partner. Partner s délkou v barvě soupeřů může lépe posoudit kombinovaný ofenzivně-

defenzivní potenciál na lince protože pouze on ví, zda má jeho strana nějaké hodnoty v 

barvě protivníků. Podívejte se na tento dražební sled:  



    S         W   N    E  Máte-li vy (S): AQ432   4   KQ103   982, měli byste 

 1 pik      3 srdce    3 piky   4 srdce pasovat. Nevíte co kdo může splnit, ale partner, který 

  ???     má asi nějakou délku v srdcích, to možná ví. Má-li 

partner několik srdcí nemusí být genius, aby věděl, že máte singla a může podle toho jednat, 

protože bude vědět, zda má defenzivní figury proti vašemu singlu nebo žádné figury proti 

singlu (proto sníženou defenzivní schopnost proti srdcím a zvýšený útočný potenciál, protože 

jeho figury jsou proti vaší délce). 

 Jestliže ovšem ve stejné situaci máte jako S: AQ432   982   KQ103   4 , měl byste 

dražit 4 piky. Je sice pravda že má partner možná většinu své síly nebo i všechno v trefech, 

ale víte alespoň, že nemáte žádné hodnoty v srdcích (což by mluvilo pro defenzivu, nikoliv 

pro útok) proti jeho pravděpodobnému singlu. Nemůžete si být jist, zda jdou 4 srdce nebo 

4 piky, ale pravděpodobnost jasně mluví ve prospěch vaší další dražby. S tímto listem máte 

právo učinit rozhodnutí,  protože vy máte délku v srdcích. Když jste v srdcích krátký, můžete 

pouze hádat. 

3. Faktor síly  

 Když selžou všechna ostatní pravidla, můžete se ještě spolehnout na "zkoušku síly", 

Prostě řečeno, toto pravidlo praví, že když nemáte k dispozici žádný lepší způsob zjištění kdo 

má rozhodnout, mel by to udělat hráč se silnějším listem (figurově).  

 Logika této zkoušky, je prostá a neoddiskutovatelná: hráč se silnějším, listem může 

lépe zhodnotit ofenzivně-defenzivní potenciál své strany, protože může klasifikovat více 

figur. I když je toto pravidlo rozumné, poměrně málo se používá a často je nahrazováno 

pravidlem dalším i v situacích, kdy by použito být mohlo. 

4. Méně popsaný list  
 Obměnou předcházejícího pravidla, které je často praktičtější, je přenesení konečného 

rozhodnutí na hráče, který v předcházející dražbě popsal svůj list méně přesně. Ukázal-li např. 

Sever svému partnerovi svůj list lépe než Jih jemu, je logické, že Jih je v lepší pozici při 

konečném rozhodování. Ujasněme si používání tohoto pravidla na příkladě. Předpokládejme, 

že N-S jsou ve druhé hře a dražba probíhá takto: 

   N    E     S  W   N-S stoji před problémem zda nechat hrát 5 kár  

1 BT    pas    3 piky   4 kára  (pravděpodobně s kontrem) nebo zda jít na 5 piků.  

4 piky 5 kár ???   Z průběhu dražby získal Jih lepší obraz o kartách, 

partnera než N o listě Jihu. Proto by měl v uvedené dražbě učinit rozhodnutí Jih, může-li tak 

učinit. 

 Všechny tyto rady a pravidla: Doporučujeme používat tehdy, stojíte-li před mezním 

rozhodováním při soutěživé dražbě. Návrhy uvedené v bodech 1, 3 a 4 můžete také používat 

výhodně i při dražbě konstruktivní. Zařadil jsem je pod techniky soutěživé dražby, protože se 

v této oblasti používají nejvíce a mají zde největší význam. 

6. Bridž ve čtyřech ( rabrový ) 
 Po mnoho let slovo "bridž" znamenalo to, co nyní musíme nazývat bridžem 

nesoutěžním, (bridžem "rabrovým'', "komercí"). Možná, že někteří hráči považují tuto formu 

bridže za jedinou (Red. pozn.: U nás hlavně někteří hráči starší generace a i jiní, protože se o 

lepších možnostech prostě nedozvěděli - neměli odkud.), ale další druhy této hry dobývají 

svět.  

 Abychom předešli nedorozumění, rabrový bridž je původním typem bridžové hry čtyř 

hráčů, při kterém základní jednotkou hry je "rabr" a dvojice která získá dvě hry ("manše"), 

dostává prémii za rabr (i když to vždy neznamená, že bude mít vyšší celkový počet bodů), 

tento typ bridže je rychle vytlačován variantou nazývanou "bridž na čtyři rozdání - 

KVARTO". Tato forma (budeme o ní mluvit v následující kapitole) má tolik výhod a zřejmě 

žádné nevýhody ve srovnání s tradičním bridžem rabrovým, že už.v mnoha klubech převládá. 



Těžko říci, co se děje v milionech amerických domácností, kde se pravidelně hraje bridž, ale 

jsou určité indikace, že se i na této úrovni bridž na čtyři rozdání hraje čím dál tím víc a že 

obyčejný rabrový bridž možná brzy úplně vymizí. 

 Určité aspekty z teorie rabr-bridže jsou ovšem důležité, protože se dají výhodně použít 

s určitými úpravami i v bridži na čtyři rozdání. Dvě stránky rabrového bridže nebyly 

v bridžové literatuře dostatečně rozebrány a stojí za to, podívat se na ně blíže. 

1. Jaká je v bodech vyjádřená hodnota vydražené a splněné hry v rabr-bridži? 

2. Jaká je v bodech vyjádřená hodnota částečného závazku a jak by tato skutečnost měla  

ovlivňovat vaše rozhodování? 

Jaká je hodnota hry (M a n š e ) ? 

 Velká část bridžové strategie se točí kolem celých her. Při jaké pravděpodobnosti se 

má hra dražit? Kolik bodů stojí za to obětovat, chcete-li zabránit soupeřům, aby splnili 

celoherní závazek? 

 Hodnota her v soutěžním bridži (300 za první hru a 500 za druhou; není zvolena 

nazdařbůh, neodpovídá ovšem přesně hodnotě her v bridži rabrovém. Překvapuje nás, že 

správná čísla nejsou známa všeobecně, protože se dají poměrně snadno vypočítat. 

 Nejjednodušší případ je ten, kdy obě strany jsou ve druhé hře ("po partii" jak říkají 

Poláci, "vulnerable" = zranitelný). Hodnota hry v této situaci je 500 bodů - prémie za vyhrání 

rabru. (Skóre bude 500 + hodnota zdvihů, ale cena hry je hodnota prémie, tj. 500 b.) To 

pravděpodobně zapříčinilo, že hodnota druhé hry v soutěžním bridži byla pravidly stanovena 

na 500 bodů. 

 Ve všech jiných herních situacích je hodnota hry ve smyslu získání prémie za rabr 

350 bodů. (Povšimněte si formulace "ve smyslu získání prémie za rabr". Celková hodnota hry, 

kterou udělá strana v první hře je o něco menší {někteří tvrdí, že pouze 300} vzhledem k 

vyšší pokutě za pády ve druhé. To je trochu kompenzováno vyššími prémiemi za slemy ve 

druhé. Protože není možné stanovit číslo přesné a toto se v každém případě blíží k číslu 350, 

používáme z důvodu zjednodušení tuto hodnotu.) Předpokládejme např. že obě strany jsou 

v první hře. Když uděláte hru, máte teoreticky 50% šanci, že uděláte další hru a získáte 

rabrovou prémii 700 bodů. V druhé polovině případů příští hru udělají protivníci, vyrovnají 

stav a vaše výhoda bude smazána. Hodnota první udělané hry je tedy polovina ze 700, tj. 350 

bodů. 

 Teď předpokládejme, že jedna strana je ve druhé hře a druhá v první. Strana, která je 

ve druhé hře má teoretickou výhodu 350 bodů (jak jsme právě vypočítali). Získá-li tato strana 

hru druhou, dostane prémii 700 bodů, tedy získá dalších 350 b. Udělá-li hru strana v první 

hře, smaže výhodu druhé strany, proto je hodnota této hry také 350 bodů. 

 Tento poznatek můžete v praxi nejlépe využít, chcete-li se vyhnout přehnanému 

bránění. Většina hráčů má sklon k placení příliš velké částky za to, aby zachránili své šance 

na získání rabru, když jsou jejich soupeři ve druhé hře a oni sami v první. Následující příklad 

jsem viděl nedávno: Rabrový bridž, E-W ve druhé hře, dával E. 

Axxx   Qx   10xxx   J10x   E  S  W  N   W vynesl srdce. E 

     1 srdce 1 pik 2 srdce 2 piky   vzal a za hrál káro 

Jx    xx   4 srdce 4 piky   pas     pas  do snapu Západu. 

Kxxx       AJ10xx  kontra    pas      pas      pas  Obrana udělala  

xx           AKx       ještě jeden srdcový 

Kxxx           AQx  zdvih a dva trefové, pokuta za pády tedy činila  

     700 bodů. Jih chtěl ospravedlnit svou hloupou hlášku 

KQxxx   xx    QJxx   xx   4 piky a vysvětloval svému partnerovi, že i když ho 

postihla smůla, protože si soupeři dali kárový snap, byla jeho hláška stejně zisková. E-W by 

udělali ve čtyřech srdcích nadzdvih, získali by tedy 150 bodů za zdvihy a 700 za rabrovou 



prémii - celkem 850 bodů. Ztrátou 700 bodů tedy vlastně získal 150 bodů a kdyby nepřišel 

kárový snap, byl by zisk 350 bodů. 

 Chyba v argumentaci Jihu byla v tom, že zaplatil 700 bodů za to, aby mohli 

pokračovat v rabru, ve kterém šance na výhru byla 3:l pro soupeře! Jak jsme viděli, skutečná 

hodnota hry, kterou by dosáhli E-W je 350 b. Proto tedy ve skutečnosti hodnota splněných 

čtyř srdcí linky E-W by byla pouze 500 (150 za zdvihy + 350 za hodnotu hry). S tedy vlastně 

ztratil 200 bodů. 

 Někdy může být obrana tohoto typu ještě dražší, protože často vyjde najevo, že by 

protivníci svou hru vůbec nesplnili. Když Jih dražil 4 piky, zajistil tak dobré skóre svým 

soupeřům. Linka E-W si kontrováním 4 piků pojistila plnou hodnotu svých karet bez 

jakéhokoliv rizika. Všimněte si, že by pro E-W bylo riskantní hlásit 5 srdcí, protože tento 

závazek by mohl být poražen, kdyby srdcová dáma neseděla příznivě. Z toho vyplývající 

taktika jednání proti obraně soupeřů tedy říká, že byste měli raději, brát jistý zisk, než se 

pokoušet o získání rabru v situaci, kdy vy jste ve druhé hře a protivníci v první. I kdybyste se 

zmýlili a získali byste, řekněme pouze 300 bodů místo prémie za rabr, uvědomte si, že stále 

pokračujete v rabru za situace příznivější pro vás, což je lepší než začít hrát rabr nový. 

 Ze zkušenosti vím, že téměř všichni, hráči, brání příliš často, ale tato tendence v rabr 

bridži je nejsilnější v první hře proti soupeřům ve druhé. Většina hráčů si neuvědomuje, že 

skutečná hodnota závazků není vyjádřena čísly, která se zapisují na papír. Nespadněte do této 

pasti a zlepšíte si své výsledky v rabrovém bridži, pokud ho ovšem ještě; budete hrát. 

Strategie boje o částečný závazek 

 V předcházejícím oddíle jsme byli schopni provést poměrně přesnou.matematickou 

analýzu hodnoty hry, Pokud jde o částečné závazky, není taková přesnost možná, protože je 

obtížné stanovit přesně hodnotu částečného závazku. Existuje mnoho různých odhadů, 

některé jsou založeny na teoretických úvahách o hodnotě částečného závazku, jiné na 

statistickém zkoumání. Můj vlastní odhad, o kterém netvrdím, že by byl nejpřesnější či 

originální je, že hodnota částečného závazku 60 nebo více bodů činí (navíc k hodnotě za 

zdvihy) asi jednu třetinu hodnoty hry za stejných podmínek. 

 Tedy v situaci oba ve druhé přisuzuji 60tibodovému částečnému závazku hodnotu asi 

170 b. (tj. jedna třetina z 500), za jiné situace předpokládám, že jeho hodnota je asi 120. (tj. 

jedna třetina z 350). Menší částečné závazky mají cenu a trochu nižší. 

 Tato čísla nám ukazují, kolik bodů byste měli být ochotni obětovat v obraně proti 

částečným závazkům soupeřů. Znovu varuji před nadměrným bráněním, protože protivníci 

nesplní vždy závazek, o kterém si myslíte, že ho tam mají. Není správné, přelicitovat 

částečný, závazek soupeřů když předpokládáte, že spadnete dvakrát a je zde ještě nebezpečí, 

že dostanete kontra. Když si ale jste jisti, že přinejhorším spadnete jednou, vyplácí se něco 

obětovat za to, aby soupeři svůj částečný závazek nerealizovali. Toto pravidlo je dostačující 

ve většině situací, které se při soutěživé dražbě vyskytnou. 

 Mnohem důležitějším aspektem v strategii rabrového bridže je správné rozhodování v 

situaci, když jedna nebo druhá strana už nějaký částečný nápis mají. Nejvážnější běžnou 

chybou, kterou dělají nezkušení hráči rabrového bridže, je to, že brání soupeřům, aby 

splněním snadného částečného závazku nezískali hru. Ve skutečnosti je nejhorší situace pro 

bránění, když soupeři mají částečný nápis. Když se trochu zamyslíte, určité pochopíte proč. 

Když soupeřům umožníte získat prémie za vaše pády, platíte za možnost pokračovat v boji o 

další hru s handicapem. Předpokládejme, že obě strany jsou ve druhé hře a vaši soupeři hrají 

částečný nápis 60 bodů. Draží 2 piky, o kterých si myslíte, že je splní a dejme tomu že máte 

pravdu. Vy dražíte 3 srdce, dostanete kontra a.spadnete za 500, Kdybyste nechali 

hrát protivníky 2 piky, udělali by 60 b. za zdvihy a 500 bodů za rabrovou prémii, celkem 560 

bodů. Získali jste 60 bodů? V žádném případě. Rabr přece pokračuje a soupeři si uchovali 



svůj nápis 60 bodů, který jim pomůže zvítězit v boji o rabrovou prémii! Můžeme se na tuto 

situaci podívat také jinak. Mají-li soupeři částečný nápis, mají výhodu v boji o hru. Tato hra 

už pro ně nemá svou plnou hodnotu. Ve výše uvedeném příkladě má dovršená hra pro soupeře 

menší hodnotu než 500 bodů, protože v závodě o rabrovou prémii už vedou. Uvádím typickou 

ukázku zločinů ve jménu zabránění soupeřům splnit "snadnou" hru. Já jsem. byl vděčným 

příjemcem.tohoto dárku jako Východ: 

Kxx   xxx   Jxx   QJxx  Rabrový bridž, N-S ve druhé,E-W mají zápis 60, dával E. 

       E    S   W    N  Jih udělal čtyři zdvihy, čímž  

A8     109xx  1 káro  pas     2 trefy     pas dal lince E-W 1100 bodů za to 

Q109x         Ax     pas   kontra rekontra   pas že znemožnil první hru a nechal 

xx            KQ10xx     pas  2 srdce   kontra    pas soupeřům částečný nápis do další 

A109xx          Kx    pas  2 piky      pas       pas  hry! Uznávám, že je to extrémní    

    kontra pas         pas       pas  případ, ale ujišťuji vás, že takové 

QJxx  KJxx  Axx  xx      ukrutnosti páchá každý den  

    bezpočet bridžistů. V předcházejícím rozdání, nemuselo dojít 

k takovému neštěstí, kdyby Jih znal pravidlo týkající se nebránění částečného závazku, i když 

soupeři s předcházejícím nápisem plní hru. 

 Než přejdeme k učenějším věcem všimněme si mistrovské techniky mého partnera 

Západu, při uzavírání pasti. Klíčovou hláškou v licitaci bylo jeho rekontra. Plnilo dvě funkce: 

Zaprvé, zabránilo lince N-S v levném úniku. Kdyby W pasoval kontra na 2 trefy, N by 

pasoval také. Já už bych nemohl nic dělat a ačkoliv bychom splnili 2 trefy kontrované, naše 

skóre by bylo mnohem nižší než 1100. Za druhé: kontra ukázalo, že W má nějaké vysoké 

karty pro svou odpověď 2 trefy. S částečným nápisem 60 by odpověď 2 trefy mohla přijít i 

s takovým listem: xx   Kxx   xx   QJxxxx. Rekontra a další dražba mně umožnilo kontrovat 2 

piky, i když jsem měl minimum svého zahájení a nepříliš dobré piky. Toto je ten typ rozdání, 

ze kterého úspěšný bridžista získává peníze na zaplacení daní. Nebuďte jeho přispěvatelem. 

Nechte soupeře udělat si jejich levnou hru a nepouštějte se do nebezpečných soutěživých 

akcí. 

 Má-li částečný nápis vaše strana, situace je opačná. V tomto případě byste se měli 

snažit získat co nejvíce bodů za pády soupeřů, budou-li se pokoušet zabránit vám v dovršení 

hry, protože si do dalšího rozdání ponesete s sebou výhodu částečného nápisu. 

 Jinou málo známou technikou je volnější dražení slemů, máte-li částečný nápis. 

Předpokládejme, že máte 60 a stojíte před tímto dražebním rozhodnutím: Vy (W) máte:   

W: 1 srdce  4 BT      ???   Kx   AJ10xxx   Kx   AJx. Slem pravděpodobně záleží 

E:    3srdce       5 kár  na impasu, možná i na něčem víc. Ale  dražit byste ho 

měli! Tím že máte částečný nápis se snižuje hodnota hry. Jednou z nejnepříjemnějších věcí při 

nesplnění slemového závazku je to, že jste zahodili jistou hru. Když je ovšem hodnota hry 

menší než obvykle máte méně co ztratit, ale získáte stejnou prémii za slem, splníte-li ho. 

Druhou stranou této mince je to, že byste měli být extrémně opatrní při dražení slemu, mají-li 

soupeři částečný nápis. Když ze slemu spadnete, nejenom že ztratíte hru, ale také možnost 

smazat hodnotu částečného nápisu soupeřů. Za těchto podmínek je dražba slemu, který záleží 

na impasu, nerozumná. 

7. Bridž na čtyři rozdání - KVARTO. 
 V předcházející kapitole jsem se zmínil o tom, že bridž na čtyři rozdání vytlačuje 

rabrový bridž a stává se nejrozšířenější formou nesoutěžního bridžového zápolení. Bridž na 

čtyři rozdání ("Chicago" - kvarto) se hraje jako rabrový bridž s tím rozdílem, že základní 

jednotkou hry není rabr, ale sada čtyř rozdání, z nichž každé rozdává jiný hráč (Je-li rozdání 

propasováno, stejný hráč rozdává znovu). Herní situace nezáleží na tom, zda byla splněna hra, 

ale na tom, kolikáté rozdání ze sady čtyř se hraje. (To je inspirováno obdobnou situací 



soutěžního způsobu, kdy herní situace je dána číslem rozdání a vyznačena na soutěžní 

krabici.) V prvním rozdání jsou všichni v první hře, ve čtvrtém rozdání jsou všichni ve druhé 

hře. Ve druhém a třetím rozdání je vždy jedna strana v první hře, druhá strana ve druhé. Zde 

existují dvě varianty. Častější a bohužel mnohem horší varianta (jak později ukáži) je ta, že ve 

dvou středních rozdáních je ve druhé hře strana rozdávajícího, lepší způsob, ale ne tolik 

používaný je, že v těchto dvou prostředních rozdáních strana rozdávajícího není ve druhé hře 

(stejně jako je tomu v rozdáních č. 1,2,3,4 podle MPSB). Sadu čtyř rozdání budeme nazývat 

KVARTO (v angl. "chukker") a stejně budeme označovat tento druh bridže, abychom rozlišili 

tento nesoutěžní typ od "klasického" bridže rabrového. 

 Částečné nápisy se převádějí do dalšího (dalších) rozdání (což neexistuje v soutěžní 

formě), nehledě na herní situaci v těchto rozdáních. Pokud se částečný závazek splní ve 

čtvrtém (a tedy posledním) rozdání, a proto už nemůže být splněním dalšího závazku doražen 

na celou hru, strana mající takový částečný nápis si připočítá 100 bodů. Pokud byl částečný 

nápis získán v předcházejícím rozdání a v dalším průběhu nebyl dorovnán do celé hry, žádná 

prémie se za něj neposkytuje. A samozřejmě, když jedna strana splní hru, částečný závazek 

strany druhé se smaže. 

 Za splnění hry se připočítává prémie 300 bodů je-li to hra první, 500 bodů za hru 

druhou. Veškeré další skórování včetně prémií za slem a za honéry je, s výjimkou prémie za 

částečný závazek v posledním rozdání, stejné jako v rabrovém bridži. 

Výhody oproti rabrovému bridži 

 Z výše uvedených pravidel je jasné, že by se bridž na čtyři rozdání - kvarto - měl hrát 

stejně jako rabrový bridž, s výjimkou hlediska herních situací a částečných závazků. Neměli 

byste tedy riskovat ztrátu mnoha bodů akcí, kterou můžete získat bodů jen několik. Vaším 

hlavním cílem coby hlavního hráče (obránce) by mělo téměř vždycky být splnění (nebo 

poražení) závazku. 

 Než se budeme zabývat úspěšnou strategií v KVARTU, podívejme se na příčiny, proč 

je tato forma skutečně lepší než starý bridž rabrový. Budete pravděpodobně chtít zavést bridž 

na čtyři rozdání - kvarto - i do své bridžové společnosti (pokud to někdo neučinil už dříve) a 

v tomto oddíle můžete nalézt argumenty k přesvědčení některých bridžistů ve vaší 

společnosti, kteří by nebyli takové změně nakloněni. 

 Výhoda první: Omezení délky základní jednotky hry. 

 Hráči rabrového bridže stojí často před rozhodnutím zda mají nebo nemají hrát "ještě 

jeden rabr". Chtěli by ještě hrát, ale bojí se, že tento rabr by mohl trvat tak dlouho, že 

zmeškají svou schůzku, oběd, vlak atp. Průměrný rabr trvá asi půl hodiny a často se prodlouží 

až na 40 či 50 min. Lidé dojíždějící do práce vlakem často stojí před tímto dilema. Když 

hrajete bridž na čtyři rozdání, žádné takové problémy nemáte. Každá sada - kvarto - jsou 

přesně čtyři rozdání a trvá asi 20min 

 Výhoda druhá: Někdo navíc chce také hrát. 

 Často se stává, že bridžovou společnost tvoří pět nebo šest hráčů a tak někdo musí 

čekat - pauzírovat - až bude dokončena jedna jednotka, než se může zapojit či znovuzapojit do 

hry. Je hrozné pozorovat, jak lidé zahazují hry a prodlužují rabr, když čekáte, že v dalším 

budete hrát vy. Pokud budete hrát bridž na čtyři rozdání, všichni hráči vědí, že se vrátí do hry 

opět po čtyřech rozdáních, Ať je výsledek jakýkoliv. 

 Výhoda třetí: Nové rozdělení do dvojic.  

 Při normálním "kolečku", kdy si partnera volíte snímáním karet po každé jednotce, se 

může stát, že při dlouhém rabru hrajete s partnerem, který je obzvlášť neatraktivní. Nebo se 

může stát, že dvojice silných hráčů hraje dlouho proti dvojici.poměrně slabých hráčů. Takové 

situace jsou nežádoucí, zvláště pro ty, kdo prohrávají, a kvarto je odstraňuje. Navíc je 

nejspravedlivější, aby měl každý hráč možnost hry se všemi ostatními hráči. Kvarto to 



umožňuje zařídit v kratším čase a počet rozdání sehraných s každým partnerem je stejný. 

Hry a částečné závazky v KVARTU 

 Hodnota her a částečných závazků ovlivňuje strategii jak v rabr-bridži, tak i v kvartu. 

Musíte ovšem trochu modifikovat své uvažování, protože tyto hodnoty jsou teď trochu 

odlišné. Např. hodnota hry záleží pouze na herní situaci strany, která ji vydraží a splní, 

protože prémie za hru je konkretizována a uděluje se hned po splnění hry. Proto je hodnota 

hry strany, která je v první hře 300 bodů a 500 bodů pro stranu, která je ve druhé a hru splní. 

To představuje mírnou úpravu (v určitých případech) vzhledem k hodnotám v rabrovém 

bridži, které jsou 500 bodů když jsou obě strany ve druhé hře a 350 bodů v jiné herní situaci. 

Hodnota splněného částečného závazku se v kvartu značně liší. Obecně však platí, že hodnota 

splněného částečného závazku v kvartu j e značně nižší, než v bridži rabrovém. 

 Abychom zjistili příčinu, podívejme se na několik případů. Hodnota částečného 

závazku ve čtvrtém rozdání je samozřejmě 100 bodů, tedy prémie, kterou dostaneme za jeho 

splnění. To je méně než můj odhad 170 bodů za částečný závazek v rabrovém bridži, jsou-li 

obě strany ve druhé hře. Z toho vyplývá, že byste měli dražit hru mnohem volněji v situaci 

oba v druhé, než byste dražili v rabr-bridži. Uvedu několik čísel. Předpokládejme, že se 

musíte rozhodnout, zda se máte zastavit na 3 pikách, či dojít do 4 piků, jsou-li oba v druhé. 

Pro zjednodušení budeme předpokládat, že uděláte buď 9 nebo 10 zdvihů a že protivníci 

nebudou kontrovat.(Tento předpoklad je rozumný, je-li vaše rozhodování opravdu mezní.) V 

rabrovém bridži je hodnota splněných 3 piků 260 (90 za zdvihy + 170 za hodnotu částečného 

nápisu), hodnota vydražených 3 piků a splněných 4 piků je 290, hodnota vydražených a 

splněných 4 piků je 620 a hodnota 4 piků s jedním pádem je mínus 100. Proto v rabrovém 

bridži dražbou 4 piků můžete získat 330 (rozdíl mezi 620 a 290) a ztratit 360 (rozdíl mezi 260 

a mínus 100). To znamená, že potřebujete pravděpodobnost splnění o trochu vyšší než 50% 

k vydražení 4 piků. (Mnoho odborníků doporučuje dražit hru na pravděpodobnost menší, 

protože nezastávají názor, že hodnota částečného závazku v této situaci je 170.) 

 Nyní si proberme situaci v kvartu. Ve čtvrtém rozdání splněné a vydražené 3 piky 

dělají 190 bodů, vydražené 3 piky a splněné 4 piky je 220, vydražené a splněné 4 piky je 620, 

4 piky s jedním pádem je -100. Dražením 4 piků můžete získat 400 a ztratit pouze 290. 

Doražení do hry je tedy správné už na pravděpodobnost asi 40%. 

 Proč je v kvartu hodnota částečného nápisu obecně nižší? Protože šance, na jeho 

proměnu v celou hru zmizí na konci sady - kvarta! Splníte-li tedy částečný závazek ve třetím 

rozdání, máte pouze jediné rozdání na to, abyste těžili z této výhody a proměnili ho na celou 

hru. V určitých případech působí vyvažující faktor, který přibližuje hodnotu částečného 

závazku k jeho normální hodnotě v bridži rabrovém. Např. částečný nápis získaný v prvním 

rozdání (oba v první) je mnohem cennější než by se mohlo zdát, protože ve dvou 

z následujících tří rozdání bude vaše strana ve druhé hře a hra bude mít hodnotu 500. Rovněž 

částečný nápis zaznamenaný ve drahém rozdání stranou v první hře má vyšší hodnotu, 

protože tato strana bude v následujících dvou rozdáních ve druhé hře. 

 Ovšem i v těchto speciálních případech není hodnota částečného zápisu vyšší než 

v rabrovém bridži. A v jiných případech je nižší. Proto byste měli v kvartu dražit hry volněji 

než v rabrovém bridži a nesnažit se tolik bránit soupeřům v získání částečného nápisu. 

Zvláštní taktika v kvartu 

 Předpokládejme pro tuto chvíli, že hrajete tu variantu bridže na čtyři rozdání, kterou 

jsem označil za horší, v níž je strana rozdávajícího ve druhé hře ve druhém a třetím rozdání. 

Dlouho jsme si už neukázali žádný list, podívejme se. proto na jeden dražební problém: 

Kvarto, E-W ve druhé, dražba: W, N, E pasují, vy (S) máte: AKJl0x   xxx   xx   J9x. Co byste 

měli říci? Odpovědi 1 pik. Za těchto podmínek je to samozřejmá otvírka! (Zdá-li se vám to 



příliš divoké, vezměte si uklidňující prostředek, ale pokračujte ve čtení.)  

 Důvodem pro zahájení na tak mizerné karty na čtvrtém místě (v rabrovém je otvírka 

na čtvrtém místě obvykle regulérně silná) je "vyražení" soupeřů ze druhé hry. Jste ve značné 

nevýhodě, jste-li v první hře a soupeři ve druhé. Jejich hra má hodnotu 500 bodů, zatímco 

vaše pouze 300 b. A prémie za jejich malý či velký slem (na to nezapomínejte!) jsou 750 a 

1500, zatímco za Vaše slemy pouze 500 a l000) bodů. Jinými slovy, měli byste být ochotní 

zaplatit dejme tomu 50 či 100 bodů za to, abyste se dostali k dalšímu rozdání do jiné herní 

situace. Zde k tomu máte možnosti. Když zahájíte 1 pik, zapasujete partnerovu odpověď a 

pravděpodobně jednou či dvakrát padnete, i když někdy i něco získáte (zvláště, když si 

partner uvědomí, že vaše otvírka na tomto místě může být lehoučká což si dobří partneři 

v kvartu uvědomují). Od soupeřů se vám mnoho zlého přihodit nemůže, protože máte piky. 

(Mít piky je vždycky uklidňující.) Kdybyste zapasoval, stejný hráč by rozdával znovu, znovu 

byste byli ve stejně nepříjemné herní situaci. Měli byste být ochotni přejít do dalšího rozdání  

za cenu ztráty 50 bodů a to bude nejpravděpodobnější výsledek, využijete-li příležitosti a 

zbouráte herní situaci příznivou pro soupeře. Nemějte strach, že by splnili hru zahájíte-li; 

každý pasoval, proto je síla rozdělena rovnoměrně. Uvedu další příklad. Stejná situace, jste na 

čtvrtém místě, ale máte: Qxx   Kxx   10xx   Axxx . To je extrém, ale já bych zahájil 1 tref. 

Teď už to není tak bezpečné, ale je zde také menší obava, že byste spadl z vlastního závazku, 

protože můžete zapasovat partnerovu odpověď na prvním stupni. Síla je pravděpodobně 

rozložena rovnoměrně, takže zahlásí-li soupeři něco, mohou spadnout. (Pozn. red. A i když 

soupeři splní čásťáček, nešť. I tak je nepříznivá herní situace odbourána, nerozdává se 

znovu!.) 

 Teď se podívejme na tuto situaci z jiného úhlu. Předpokládejme, že vaše linka má 

výhodnou herní situaci: Kvarto, E-W ve druhé, dražba; W,N pasují, vy (E) máte:  

xx   AQJ8   Kxxx   Q9x. Já bych pasoval! Bridž je ale legrační hra, že! Před chvílí jsem 

doporučoval zahájit s rozlohou 4-3-3-3 a pouhými devíti body. Nyní navrhuji pasovat s 

rozlohou 4-4-3-2 a slušnými 12b. V rabrovém bridži by to bylo jasné zahájení 1 srdce. 

Nemáte důvod myslet si, že to není "vaše rozdání" a vaše linka může docela dobře snadno 

splnit částečný závazek (značné hodnoty, jak si vzpomínáte). Chcete rovněž dostat srdcový 

výnos, pokud se hlavním hráčem stane Jih (např. v pikovém závazku). Ale v kvartu to nestojí 

za zahájení, protože si tím zkazíte vlastní výhodnou herní situaci. (Ve skutečnosti by váš 

partner, který si je toho vědom, mohl dorazit do hry, která tam není.) Máte jen malou 

pravděpodobnost po pasu partnera, že byste mohli splnit hru. (Největší šanci máte na hru 

srdcovou. Má-li W na doražení do hry, má pravděpodobně nějakou vedlejší barvu krátkou a 

jedna vaše figura tak nebude využita - pravděpodobně v levné barvě. Můžete si to také 

postavit tak, že vaše hodnocení uvnitř a mimo není pro takový závazek příznivé.) Proč se 

namáhat ve druhé hře jen proto, abyste získali částečný nápis? Uvědomte si, že v bridži na 

čtyři rozdání nemají částečné závazky takovou hodnotu, zvláště když vám zbývá pouze jediná 

příležitost, kdy byste takový částečný nápis mohli ve druhé hře dorovnat na celou hru. 

 Tato strategie "ničení a chránění" příznivé herní situace je jedním z důvodů, proč si 

myslím, že varianta při které v prostředních dvou rozdáních je strana rozdávajícího ve druhé 

hře, je horší. Když se ve druhém nebo třetím rozdání vyskytne list, který by v rabr-bridži měl 

(po právu) být propasován, můžete si být jisti, že hráč na čtvrtém místě zahájí, aby zničil 

příznivou herní situaci soupeřů. To bude mít za následek, že se bude hrát nějaký smrtelně 

nudný závazek jako 1 BT (který bude také dlouho trvat, protože 1 BT, když je síla 

rovnoměrně rozdělena mezi obě strany, je jeden z nejtěžších závazků jak pro sehrávajícího 

hráče, tak i pro obránce). 

  Nehledě na tento fakt, je zde ještě jeden vážný nedostatek, když strana rozdávajícího 

je ve druhé hře. Bridž je nejzajímavější když je dražba vzrušující, s mnoha blokujícími či 

skokovými hláškami. Zkušení hráči vědí, že je výhodnější zahajovat pochybnými blokujícími 



hláškami na prvním místě než na místě druhém a nejlepší je to na místě třetím. První místo je 

lepší než druhé proto, že když jste na druhé posici, jeden ze soupeřů už pasoval a je proto 

méně pravděpodobné, že bude blok účinný či nutný, a proto máte větší riziko. Třetí místo je 

ze všech nejlepší, protože partner už pasoval a můžete odhadovat jeho defenzivní sílu, alespoň 

přibližně. 

 Podívejme se teď na to, co způsobuje hloupé pravidlo, že strana rozdávajícího je ve 

druhé hře. Ve druhém a třetím rozdání kvarta jsou hráči na prvním a třetím místě 

(nejvýhodnější pozice pro blokování) ve druhé hře, proti soupeřům v první, v nejhorší herní 

situaci pro blokování! A abyste mohli blokovat v optimální herní situaci (oni ve druhé, vy v 

první), musíte být na druhé pozici, což je nejhorší místo pro blokující hlášky (nebo na čtvrtém 

místě, kdy jsou vyšší hlášky konstruktivní, nejde o blok, protože byste se slabým listem 

pasovali). 

 Když ovšem budete používat (jak byste měli a já doufám, že budete až se změní 

současný trend opačným směrem) pravidla, že strana rozdávajícího není ve druhé hře, ve 

druhém a třetím rozdání kvarta, všechny tyto nedostatky budou odstraněny. Když budete mít 

na čtvrtém místě nepříliš dobrý list, vyplatí se ho propasovat, jak byste si asi vlastně přáli, 

protože závazek nebude (pravděpodobně) zajímavý. Když chcete vyrazit soupeře z pro ně 

příznivé situace, musíte tak učinit už na třetím místě s tím, že nevíte nic o síle listu za vámi 

(může to být "Bivoj"). A blokující otvírky se budou znovu používat, protože hráči na prvním 

a třetím místě budou v první hře proti druhé a budou mít důvod pouštět se do riskantních 

zahájení na vyšších stupních a zpestřovat tak dražbu. 

Neobvyklé stránky kvarta 

 Některé "nebridžové" stránky bridže na čtyři rozdání vás možná budou zajímat. 

Především při kvartu je v sázce více bodů než v bridži rabrovém. Při kvartu jsou linky častěji 

ve druhé hře než v rabr-bridži a skóre je tedy příslušně větší. Odborníci odhadují, že toto 

zvýšení činí od 20% do 50%. Pokud vás zajímají částky o které hrajete, měli byste to vzít v 

úvahu při rozhodování zda hrát rabrový bridž nebo kvarto na čtyři rozdání. 

(Red. pozn.: Nejsem stoupencem "komerce". Uznávám, že vítězství spojená s finančním 

efektem jsou radostnější než bez něj, ale soudím, že bridž sám je tak zajímavý a hodnotný, 

zábavný a potěšující, že to postačí. A naopak prohry bez hmotných ztrát se snáze přežívají. 

Dokonce i v soutěžích, které jsem v hojné míře pořádal a pořádám bez významnějších 

hmotných odměn a cen pro vítěze nebo úplně "gratis" pozoruji nepochybné příznivé okolnosti 

- například atmosféra je mnohem klidnější a přátelštější a účastníci s povděkem kvitují, že 

někteří známější "žraloci" se k takovým soutěžím nehlásí. Hrajete-li vy zatím jenom v 

domácím prostředí, nesoutěžně, hrajte kvarto, opusťte bridž rabrový, prospějete si v mnohých 

ohledech. Fakt, že je "v oběhu" při kvartu více bodů, můžete snadno vyvážit minimálními 

sazbičkami za body (např. jedno deci - haléř za 10 bodů = 1000b. l Kčs)) 

8. Topskórové hodnocení. ( soutěžní body, match-point ) 
 Základní formou soutěžního bridže v USA (a ovšem i u nás a jinde) jsou turnaje párů, 

dvojic, ve kterých je vámi dosažené skóre porovnáváno se skórem jiných páru hrajících se 

stejnými kartami. Kapitoly 8 až 13 jsou věnovány technikám používaným v těchto turnajích. 

(Stejného způsobu hodnocení se běžně užívá i v soutěžích jednotlivců a naopak lze takové 

soutěže rovněž hodnotit jinak, např. porovnáváním vašeho výsledku s určitým "středním" 

výsledkem, stanoveným např. výpočtem jako průměrnou hodnotou všech nebo téměř všech 

výsledků. Přece však topskórové hodnocení dle MPSB je pro soutěže dvojíc tak typické, že se 

i v literatuře běžně hovoří o "párovém" hodnocení, "párákovém" přístupu, strategií a taktice. 

Výstižnější je ovšem hovořit o hodnocení topovém.) 



Dražba v topskórových turnajích 

 Když si typický bridžista poprvé zahraje v turnaji dvojic topskórově hodnoceném, 

zjistí, že aniž by věděl proč, jeho výsledky jsou špatné. Je tomu tak proto, že úspěšné techniky 

v turnajích dvojic, zvláště dražební techniky, jsou zcela odlišné od technik používaných při 

rabrovém bridži. A nezlepšíte podstatně svou dražbu tím, že provedete několik jednoduchých 

změn, protože úspěšná strategie v topskórových turnajích se neliší důsledně od úspěšné 

strategie v rabr-bridži. Jsou určité situace, ve kterých byste měli v párových turnajích 

zaujmout konservativnější přístup než v rabr-bridži, jsou ovšem jiné situace, ve kterých byste 

na sebe měli vzít obrovské riziko (ve smyslu konkrétních celkových bodů). Právě z tohoto 

důvodu považuje mnoho stoupenců rabr-bridže bridž v turnajích dvojic (a jednotlivců) za 

umělou hru. A mají pravdu, pokud považují rabr-bridž za svůj standard. Ale používání 

neobvyklých technik v topskórových turnajích neznamená, že bridž párových soutěží musí 

být nutně méně zajímavý či méně fascinující. (Red. pozn.: Popravdě tomu bývá právě naopak, 

.z několika důvodů - např. pro poučnou možnost sledování ostatních výsledků - co s vašimi 

kartami dokázali jiní apod.)  

 Základním rozdílem mezi těmito dvěma formami bridže je to, že v rabr-bridži záleží 

na výši vašeho skóre (v kterémkoliv konkrétním rozdání) a v běžném párovém turnaji záleží 

pouze na porovnání tohoto skóre. Vezmeme-li si uměle sestavený příklad, předpokládejme, 

že byste měli příležitost učinit hlášku (nebo zahrání), které by v jedné třetině případů 

získávalo 1000 bodů a ve dvou třetinách ztrácelo 50 bodů. V rabr-bridži (nebo kvartu, ale i v 

soutěži družstev nebo nějak rozdílově hodnocené soutěži jiné - skupinové apod.) byste měli 

tuto hlášku nebo zahrání samozřejmě učinit, protože i když sice ve dvou případech ze tří 

ztrácíte a pouze v jednom získáváte, budete po stránce množství bodů na tom lépe, když tuto 

hlášku (nebo zahrání) učiníte ve všech případech. V párovém turnaji by to ale byla jasná 

hloupost, protože tam záleží na jediné věci: jak často předčíte ostatní páry nebo budete jimi 

předstiženi (a to třeba jen nejmenším rozdílečkem 10 bodů!) Z toho vyplývá, že některé 

samozřejmé akce z rabr-bridže (soutěží družstev, apod.) jsou v párových turnajích nesprávné 

a naopak. Je těžké udělat nějakou úpravu. Někteří lidé takovou úpravu neudělají nikdy a jsou 

to většinou hráči, kteří kritizují topové hodnocení používané v párových turnajích jako 

"umělé." 

 Já si mimochodem také myslím, že bridž v párových turnajích není "skutečný bridž". 

Ale co z toho? To není důvod, abychom ho odsunuli stranou. Ti kdož tak činí, ve skutečnosti 

přiznávají, že nezvládli jemnosti jeho techniky. Bridž v turnajích dvojic má, své vlastní 

kouzlo a největším důkazem je ta skutečnost, že velká většina hráčů, kteří ho zkusili, hrát, se 

zalíbil a dávají mu přednost před rabr-bridžem zatímco většina lidí, kteří říkají, že mají raději 

rabr-bridž, nikdy nezkusila (nebo jen zřídka) hrát v turnaji dvojic, nebo jednotlivců. 

Red. pozn.: Je to prostě "jiný" bridž a vyžaduje svoje: přiměřený dražební přístup (příp. 

dokonce dražební systém), přiměřenou sehrávku z hledisek odlišného pohledu na 

"bezpečnost" a jiné vlivy. Je to jako s tím skákáním v atletice: z historie sportu víme, že se 

kdysi skákalo např. "z místa", nepochybuji o tom, že tehdejší rekordmani mohli hlásat, že 

novodobé skákání s rozběhem "není ono", ale stejně se ujalo a.převládlo. A hráči, kteří přišli 

na chuť bridži soutěžnímu (ať už ve formě soutěží dvojic, družstev či jednotlivci) hrávají 

soutěžně i doma, mohou-li. K rabrovému bridži či raději kvartu přistupují jako k poslední 

možnosti, když není dost přítomných.  

 V této kapitole budu mluvit o některých stránkách dražby při turnajích dvojic: jak by 

se měla odlišovat od dražby v rabr-bridži, jak by měly být řešeny určité situace a podle jakých 

obecných pravidel bychom se měli řídit. 

Obecná strategie v topskórových turnajích 

 Teoreticky byste v topových turnajích měli podniknout takovou akci, při níž máte 



aspoň 50% šanci na získání bodů. Když budou všichni ostatní stát před stejným rozhodnutím, 

budete úspěšní (nehledě na akce u jiných stolů) pokud použijete hlášek, které budou úspěšné 

ve více případech než neúspěšné. Proto je teoretický požadavek při dražení hry 50%. Pokud 

záleží hra na impasu, je jedno, zda ji budete dražit nebo ne, protože potenciální zisk a ztráta 

(jeden bod za každý pár, který bude stát přeď stejným problémem) jsou v rovnováze a 

pravděpodobnost je 1 ku 1. V praxi ovšem zjistíte, že není obvykle velká tragedie nedojít do 

celoherního závazku se šancí 50% na splnění, pokud jste ve správné barvě i když hra půjde, 

nebude vaše skóre příliš špatné, protože se vždy najdou nějaké páry v závazcích horších a jiné 

páry, které i do hry došly, mohly si zvolit nesprávnou barvu nebo BT místo barvy) a spadly. 

Navíc také, budete stejně lepší než páry v nesprávné barvě, které do hry nedošly. Ale 

vydražíte-li hru a spadnete-li z ní, budete horší než některé páry v horších závazcích. Splněná 

dvě kára jsou lepší než 4 piky s jedním pádem. Proto nepružte v oblasti dražby celoherních 

závazků. Měli byste s klidným srdcem nedojít při párovém turnaji do hry mající 50% šanci na 

splnění. Ovšem se zřetelně vyšší šancí byste stejně dobře takovou hru vydražit měli. Většina 

ostatních páru tak učiní a předpokládá, že mají pravdu. 

 Stejně konzervativní přístup je na místě při slemové dražbě. Teoreticky byste na tom 

měli být stejně, kdybyste pokaždé dražili 50% slem. Ale budete-li postupovat tímto 

způsobem, vzdáte se výhody nad těmi páry, které dražily chybně. (Jestliže si myslíte, že při 

50% slemech se nenajdou páry, které by se zastavily v částečných závazcích, projděte si na 

příštím větším párovém turnaji zápisové lístky.) 

 V rabrovém bridži vám stačí na vydražení velkého slemu pravděpodobnost asi 2 ku 1 

ve váš prospěch. Je to proto, že riskujete prémie za malý slem a za hru. Stejné 

pravděpodobnosti je třeba i v párových turnajích, ale z jiného důvodu. Je pravda, že budou-li 

všechny ostatní páry dražit alespoň malý slem můžete vylicitovat velký na pravděpodobnost 

50%. Ovšem jen zřídkakdy všichni vydraží šestku a velmi často, je to pouze menšina. Není 

rozumné zahodit jasný 70-80% výsledek ve snaze získat výsledek 90-100%, s rizikem nuly, 

pokud vaše šance na splnění sedmičky není skutečně dobrá. Proto buďte obecně konzervativní 

při konstruktivní (nesoutěživé) dražbě v párových turnajích. Pamatujte si, že v dražbě můžete 

zvítězit nad ostatními páry třemi způsoby: zvolením správné barvy, vydražením na správný 

stupeň a vyvarováním se katastrof v licitaci. Když můžete být lepší než jiný pár i pouze v 

jedné z uvedených oblastí, získáte obyčejně lepší skóre. Proto je zbytečně riskantní  

(můžete mnoho ztratit a pouze málo získat) pokoušet se porazit je ve všech třech oblastech, 

když to může mít za následek, že budete horší. Prostě řečeno:  

Všechna mezní rozhodnutí při konstruktivní dražbě v topskórových turnajích by měla 

vyznít ve prospěch konzervativního přístupu. 

 Kdyby všechny problémy při dražbě v párových turnajích měly být řešeny 

konzervativně, bylo by poměrně snadné modifikovat dražební techniky používané v rabr-

bridži. Bohužel tomu tak není. Protože přejdeme-li k dražbě soutěživé, pravý opak je 

pravdou. V párových turnajích se vyplácí být mimořádně odvážný na úrovni částečných 

závazků, kde se setkáváme s většinou případů rozhodování v soutěživé dražbě (neboť je 

nepravděpodobné, že obě strany budou dražit na úrovni hry či výše). To je zcela opačný 

přístup ve srovnání s dražbou v rabrovém bridži. Při rabrovém a obdobných rozdílových 

hodnoceních je zcela nesmyslné riskovat řekněme ztrátu 1100 bodů ve snaze zabránit 

soupeřům v realizaci třeba dvou piků. Ale v párových turnajích může být toto riziko 

opodstatněné, protože můžete-li si.vylepšit skóre určitou akcí ve čtyřech případech z pěti a v 

posledním případě padnete za 1100, tato ztráta bude více než smazaná zisky v předcházejících 

čtyřech rozdáních. 

 Hlavním důvodem proč se v párových turnajích vyplácí být v soutěživé dražbě 

agresivní, je skutečnost, že skórovací tabulka přeje straně h1avního hráče. Představme si, 

např., že všichni jsou v první hře a linka E-W může v BT udělat sedm či osm zdvihů. Pokud 



vy jako N-S necháte soupeře hrát závazek 1 BT, výsledek bude pro vás -90 nebo -120 podle 

toho, zda splní 7 nebo 8 zdvihů. Ale když vy ukradnete toto rozdání a budete sehrávat 1 BT, 

budete pouze -50 (místo -90) nebo -100 (místo -120). Tento rozdíl by byl jen malý v rabr-

bridži, i kdybychom brali v úvahu hodnotu částečného nápisu (a rovněž zanedbatelný při 

rozdílové hodnocené soutěži družstev), ale v párovém hodnocení topskórovém má význam 

ohromný. 

 Zdálo by se, že ve výše uvedeném příkladě by na tom N-S nebyli tak dobře, kdyby 

byli ve druhé hře (ztratí 100 nebo 300). Ale ani toto hledisko nevyvrátí základní princip, 

protože nejhůře se brání závazky na nízkém stupni a je dost pravděpodobné, že když budete 

hlavním hráčem místo obráncem, dá vám sama tato skutečnost zdvih navíc. Není vůbec 

výjimečné když N-S vydraží a splní u některých stolů 1 BT a u jiných stolů tento závazek 

vydraží a splní linka E-W. 

 Při jiných situacích v soutěživé dražbě dochází k podobným výsledkům. Když soupeři 

vydraží 2 srdce a vy přemýšlíte zda dražit či nedražit 2 piky, uvědomte-si, že když.je 

vylicitujete, můžete ztratit pouze v případě, že se padne z obou závazků. Mohou-li oni splnit 

2 srdce (110), je pro vás lepší zaplatit 50 nebo 100 za pády ve 2 pikách; jdou-li vaše 2 piky 

(110 pro vás), budete na tom lepší, když je vydražíte a uhrajete, než při poražení 2 srdcí získat 

pouze 50 nebo 100 bodů, a když jsou oba závazky uhratelné, výhoda vaší další dražby je 

zřejmé. 

 Jste-li v mezní dražební situaci, můžete si říci, že získáte body dražbou ve třech 

případech ze čtyř. Obecně se vyplácí dražit ještě jednou. 

 Dalším důvodem pro další dražbu je to, že dáváte soupeřům další příležitost dopustit 

se chyby. Mohou pak dražit také dále a spadnout, zatímco mohli složit váš závazek (a zvláště 

když mohli splnit závazek, který jste jim přelicitovali). Obdobný komentář platí i u 

soutěživých rozhodování na úrovni celoherních závazků. Skórovací tabulka přeje statečným. 

(Zde není rozdíl v taktice při rabrovém bridži, protože skórovací tabulka i v této formě bridže 

přeje statečným.) Všechna mezní rozhodnutí při soutěživé dražbě by měla vyznít ve 

prospěch agresivního přístupu. 

Speciální pravidla platná v topskórových turnajích  

 Rady dosud uvedené bychom mohli nazývat normou v tom smyslu, že shrnují zásady 

taktiky v párových turnajích rozebírané na jiném místě. Teď se podívejme na některá 

pravidla, která sice jsou obecná v tom, že se používají ve velkém množství případů, ale jsou 

specializovanější. Účelem těchto pravidel je aby sloužila jako vodítka při dražbě v párových 

turnajích, stojíte-li před kritickým rozhodováním. (Nenahrazují samozřejmě dobrý úsudek a 

techniku.) 

První pravidlo: Nebraňte  

 V mezních situacích byste neměli učinit akci, kterou považujete za obranu proti 

závazku soupeřů. To nezaměňujte s pravidlem o agresivitě při soutěživé dražbě. Toto pravidlo 

se týká situací, kdy si nemůžete být jisti kdo může splnit jaký závazek Když jste si jistí, že vy 

svůj závazek splnit nemůžete, měli byste dražit (v obraně) jen ve zcela jasných situacích. 

(Jedinou výjimkou je tzv. "preventivní obrana", kdy bráníte ještě před tím, než měli protivníci 

možnost zjistit svou sílu, či případně, nejlepší barvu. Tyto hlášky ovšem jsou častěji 

zařazovány k blokujícícm hláškám, a ty jsou žádoucí vždy pokud je riziko přiměřené.) 

 Téměř vždy je lepší snažit se získat plusové skóre složením soupeřova závazku 'než 

nějakou obranou. Proč? Protože: 

1. Vaše obrana může být přemrštěná (pokuta za pády může být vyšší než hodnota soupeřova 

závazku) buď proto, že jste špatně odhadli ofenzivní sílu své linky nebo vzhledem 

k nepříznivé rozloze. 

2. Některé páry hrající na protilince u jiných stolů možná nedošly do závazku, který byl 



vydražen vašimi protivníky. Obranou ztrácíte body oproti párům sedícím na. vaší lince u 

těchto stolů. Když však získáte plusové skóre, můžete tyto páry předčit. 

3. Některé páry na protilince u jiných stolů mohou dojít do stejného závazku, ale nesplnit ho 

Mohou špatně sehrávat či něco neuhodnout. O vašem skóre platí stejná úvaha jako u 2. 

4. A ještě důležitější je to, že pár, který hraje proti vám možná nesplní. 

5. A nakonec, i když vaši protivníci závazek splní a obranou byste získali, nebudete mít nulu. 

Většina párů nebrání, i když k tomu mají příležitost a jiné páry tuto příležitost neměly 

(možná, vůbec do dražby nezasáhly). Dostanete tedy jeden bod za každý pár, který dosáhne 

stejného výsledku. Ale budete-1i bránit a obrana bude špatná (spadnete za moc nebo vaši 

soupeři by nesplnili), můžete si být jisti, že nebudete mít mnoho kolegů. Proto je 

pravděpodobnost téměř ze všech hledisek proti nejistým obranám. Podívejte se na příklad 

správného rozhodnutí nebránit: 

Párový turnaj, N-S ve druhé, dražba: E: 3 trefy, S: 4 piky, Vy (W) máte: 

Kxx   Al09   QJx   10xxx. Vypadá to, že by partner, mohl udělat v trefovém závazku alespoň 

8 zdvihů, a proto by se obrana 5 trefů pravděpodobně vyplatila. Ale měli byste stejně, pasovat 

protože si nemůžete být jisti vašimi obrannými vyhlídkami a je možné, že S byl donucen k 

riskantnímu rozhodnutí. Partner může mít trefově eso a udělat ho a hodnoty jako jsou. 

srdcový kluk či kárový král v jeho ruce by vám mohly dát dobrou obranu proti 4 pikům. 

Hlavní výhodou hlášky 5 trefů je to, že by N mohl pokračovat na 5 piků. Ale vzhledem ke 

značnému množství figur ve vašem listu je to málo pravděpodobné. Kdyby N skutečně 5 piků 

dražil, měl by asi rozlohový list a pomoc pro piky a tak by mohli 5 piků splnit. Nemějte 

strach, že se vzdáváte dobré věci, tím, že nedražíte 5 trefů. Uvědomte si, že ne všichni zahájí s 

partnerovým listem 3 trefy a každý tedy nebude mít příležitost k bránění. Za plusové skóre 

získáte vždycky víc bodů než za minusové. Hrajte na získání plusového skóre.  

 Žádné jednotlivé rozdání nic nedokazuje, ale zde je jedno, které jsem sestavil pro 

analýzu tohoto problému. Dal jsem Východu srdcového kluka a károvou desítku, ale ne   

108xx   Qxxxx   Kxx.   J   trefové eso (ve skutečnosti je to defenzivní dost slabý 

     list i na blok v první hře).  Po trefovém výnosu by si 

Kxx                               -  měl W uvědomit, že srdce se o sebe postarají 

A109                           Jx   sama, ať v nich má hlavní hráč cokoliv, a včas zahrát 

QJx                       10xxx  kára a tím závazek porazit, (Všimněte si, že hláška Jihu 

10xxx              KQ9xxxx  4 piky není přelicitováním (ačkoliv mohl dát kontra  

     s tím, že ohlásí piky později), protože když chcete dražit 

AQJ9xx   Kxx    Axx   A  přesně po blokující otvírce protivníka, musíte u partnera 

     předpokládat  nějaké hodnoty.), 

Druhé pravidlo: Když jste postrčili soupeře, pasujte.  
 Nebraňte. A především nekontrujte! Předpokládejme, že jste donutili soupeře jít na 

vyšší stupeň než je zjevný normál. To se může např. vyskytnout po bránění. Uvádím rozšířený 

dražební sled uvedený výše, kdy předpokládáme, že W má trochu jiný list opravňující ho k 

dražbě 5 trefů. 

E    S     W       N   Dražil-li W 5 trefů v obraně, měl by teď téměř vždy  

3 trefy  4 piky  5 trefů   5 piků pasovat. Tím, že byli N-S dotlačeni do 5 piků, zatímco  

pas        pas         ???    normální závazek bude asi 4 piky, se už před začátkem 

sehrávky dostali E-W do výhody. V této situaci, když se stane jedna věc, budete na tom lépe 

než ostatní. Když se stane druhá, budete na tom stejně. To je přece velmi výhodné. Podívejme 

se na to takto: Když N-S splní 5 piků, nejste na tom hůře než ti, proti kterým se hrály 4 piky. 

Když ale jednou spadnou, jak očekáváte, budete lepší než všechny dvojice, proti kterým byly 

splněny vydražené 4 piky. Padne-li lev, máte top, padne-li hlava, získáte průměr! Když ovšem 

budete bránit dál (na 6 trefů), zbavujete se téměř zcela své potenciální výhody. Určitě budete 

horší než páry, které dostaly kontra na 5 trefů a hrozí vám stejně všechny ostatní normální  



nedostatky bránění. Nebudete moci ani získat na tom, jak byste bez jakéhokoliv nebezpečí 

mohl, kdyby soupeři z 5 piků padli. 

 Kontra na 5 piků je ještě horší! Riskujete, že uděláte nulu (místo průměru) mýlíte-li se 

a na to, abyste udělali top, nemusíte kontrovat když se mýlit nebudete. Porazíte-li 5 piků, 

bude vaše skóre určitě dobré. K čemu je dobré ještě pozlacovat orchidej? 5 piků byste po 

dražebním sledu podobném výše uvedenému měli kontrovat pouze v případě, kdy si myslíte, 

že můžete splnit 5 trefů. Teď musíte kontrovat, abyste se co nejvíce chránili před páry, kterým 

bylo umožněno hrát a splnit s vašimi kartami 5 trefů. 

 Máte-li příležitost získat dobré skóre a zajištěný téměř průměr, když to nevyjde, 

nemáte co získat ale můžete hodně ztratit budete-li rozhoupávat loď. Jsou-li soupeři na zemi, 

držte je tam. Nedávejte jim možnost znovu se zvednout. 

Třetí pravidlo: "Netrestejte" partnera.  

 Poslední příklad nás přivádí k dalšímu pravidlu, které nám říká, že byste neměli 

"trestat" partnera (tj. dostat ho mnohem těžší situace, než to učinil sám) v případech, kdy 

podnikl akci jménem celé dvojice.  

S   W    N     E   Jestliže vy jako E v tomto sledu pomýšlíte na dražení   

1 srdce  pas   2 srdce    pas  3 piků, měl byste k tomu mít skutečně dobrý důvod,  

pas     2 piky 3 srdce     ???   např. pětilist pikový a šikenu vedle. Partner totiž svou 

hláškou 2 piky mohl zkoušet štěstí s cílem dostat soupeře do 3 srdcí. (Tento typ dražby 

založené na "rovnováze síly" není obyčejně v rabrovém bridži rozumný, protože riskujete 

občasné pády za 1100, ale v párových turnajích je potřebný často, protože je špatné nechat 

soupeře hrát závazek na nízkém stupni, můžete-li jen trochu dražit sami.) Když budete nyní 

licitovat 3 piky, potrestáte ve skutečnosti partnera za to, že se pro vaši linku snažil získat lepší 

šanci na plusové skóre. Z toho plyne, že na zvýšení na 3 piky po této sekvenci byste musel 

mít superhodnoty. Uvědomte si, že v párových turnajích se pokoušíte nenechat soupeře hrát 

snadné závazky kdykoli je to jen možné. Proto jsou správné lehké zásahy a dražba 

"z rovnováhy". Ovšem tyto hlášky by nebyly úspěšné bez spolupráce partnera. Touto 

spoluprací je hlavně myšleno to, že bude držet jazyk za zuby. 

Riskantní bloky 

 Mnoho hráčů je v pokušení dražit nebezpečné bloky v párových turnajích. Částečně je 

toto hledisko ospravedlnitelné, protože největším nebezpečím bloků je případná velká pokuta, 

za pády. V rabrovém bridži taková ztráta může být velmi citelná, v párovém turnaji je to jen 

jedna nula. Riskantním blokem můžete v párovém turnaji více získat. Předpokládejme, že jste 

v první a soupeři ve druhé hře, použijete nebezpečné blokující hlášky, dostanete kontra a 

třikrát spadnete (500 b.). Jde-li vašim soupeřům celoherní závazek ve druhé hře (řekněme za 

600 b.), v rabrovém bridži získáte celkem zanedbatelný triumf v hodnotě 100 bodů. 

V topskórovém turnaji může být ovšem "rozdíl" mezi -500 a -600 obrovský - znamenat 

značný rozdíl soutěžních bodů. 

 I když tento rozbor ukazuje, že odvážné bloky přinášejí větší zisk v párových turnajích 

než v rabrovém bridži, neznamená to, že byste měli přelicitovávat vždycky když máte 

dlouhou barvu případně když jste v příznivé herní situaci. Čeho je moc, toho může být příliš, 

to platí i o blokujících hláškách. Rovněž budou-li vaše bloky pokrývat příliš širokou škálu 

listů, partner nebude moci úspěšně spolupracovat, protože nebude vědět téměř nic o vašem 

typu listu. A partnerskou spolupráci nelze podceňovat, Ať už je herní situace pro blok jak 

chce příznivá. 

 Navrhuji vám, abyste omezili používání riskantních bloků na situaci, kdy je nejlepší 

šance že by mohly dobře fungovat. Můžete např. zahajovat pochybnými trojtriky na třetím 

místě, ale neměli byste to provádět na místě prvním (partner ještě nedražil a mohli byste 

blokovat jeho) či druhém (jeden ze soupeřů už pasoval, proto je méně pravděpodobné, že je 



blok nezbytný). Já to dělám tak, že na první a druhé pozici se řídím důsledně podle "učebnice" 

- ne sice přesně podle pravidla "dvou a tří" (staré Culbertsonovo pravidlo týkající se počtu 

pádů, které můžete očekávat, když najdete u partnera bezcenný list), ale téměř tak, ale 

dovolím si občasnou lehkovážnost na třetím místě, už jen proto, aby soupeři museli hádat, co 

opravdu mám. Partnera to pravděpodobně nevzruší (původně pasoval), proto je taková akce 

poměrně bezpečná. 

 Když už byla dražba zahájena, blok bude pravděpodobně neúspěšný, když jeden ze 

soupeřů učinil limitovanou hlášku, protože jeho partner bude moci pravděpodobně udělat 

inteligentní rozhodnutí. Proto kdybych měl na vybranou mezi odvážnými 5 káry a 

standardními 4 káry v zásahu, zvolil bych vyšší stupeň ve sledu jako např.: W: 1 srdce, N:?, a 

také ve sledu: W: 1 tref, N: pas E: 1 pik, S: ? , ale přibrzdil bych po dražbě jako například: 

W: 1 srdce N: pas, E: 2 srdce, S: ? V posledním dražebním sledu má W slušný přehled o tom, 

co má jeho partner, proto je méně pravděpodobné, že by ho blok dohnal k nějaké zoufalé nebo 

nerozumné akci. V prvních příkladech dražby nevědí ani E ani W spolehlivě jaký list má 

partner, je tedy značná šance, že rozhodnou špatně, pokud se jim nějaké rozhodování vnutí. 

 I když se obecně blokuje příliš často, mnoho hráčů přehlíží situace, ve kterých mohou 

znepříjemnit soupeřům život téměř bez rizika. Např. po dražbě: W: 1 tref, N: kontra, 

E: rekontra, S: ??? bych skočil na 2 piky za každé herní situace s listem: J109xx  x  xxx  xxxx 

Vypadá to nebezpečně, ale ve skutečnosti to nebezpečné není. Partner musí mít nějakou 

pomoc pro piky a nikomu se nebude chtít dát na 2 piky kontra. Pro E-W je těžké po této 

dražbě zastavit se pouze na částečném závazku a vy jste jim sebral několik dražebních kol, ve 

kterých by mohli sondovat svůj správný celoherní závazek (pokud tam nějaký mají). Když ale 

takhle hodláte vyvádět s bezcennými listy založenými na rozloze, musíte to partnerovi (a 

soupeřům) říci předem. 

 Jiná příležitost pro blokování se naskýtá, když máte dobrou pomoc pro partnerovu 

barvu a mizivou defenzivní sílu. V takovém případě je skok bezpečný, protože je-li partner 

silný, může závazek splnit a je-li slabý, můžete vyrazit soupeře ze správného závazku. Po 

dražbě N: 1 pik, E: kontra,  S: ???, bych tedy skočil na 4 piky (v první hře) s listem:  

xxxx  x  xx  Jxxxxx. Tyto riskantní bloky dělám rád, protože i když se mýlím, je pro soupeře 

obtížné zjistit co mají dělat. Vůbec neví, zda mohu nebo nemohu splnit 4 piky a možná, že by 

to nevěděli ani kdyby se mohli navzájem podívat do svých karet! 

 Obdobně můžete skákat i v zásahu, i když samozřejmě i zde je nutné předem se 

dohodnout s partnerem. Nemůžete vyhrát v párovém turnaji, pokud vaši protivníci nebudou 

dělat chyby. Je na vás, abyste jim pomáhali v jejich cestě k neštěstí a dražební blokování je 

nejúčinnější způsob jak to dělat, protože přitom zachováváte vlastní určitou bezpečnost. 

Můžete-li postavit před soupeře problém, zvláště na vyšším stupni, se zachováním vlastní 

bezpečnosti a aniž byste dostali partnera do neřešitelné situace, měli byste to udělat. 

Uvědomte si, že v párovém turnaji vaše ztráta 1100 bodů v situaci, kdy soupeři nemohli nic 

splnit, je prostě nula. Když uděláte dva nebo tři topy na každou nulu, budete mezi vítězi. 

 Měli byste tedy uvítat možnost bloku kdykoliv se vám naskytne. Ale nepoužívejte 

riskantních bloků, pokud není situace příznivá úspěchu. 

Běžné problémy v topskórových turnajích 

 Hráči turnajů dvojic se často setkávají s problémy, kterých si nadšenci rabr-bridže 

vůbec nevšímají. V párovém turnaji může být rozdíl mezi vydražením 4 piků a 3 BT kritický, 

zatímco v rabr-bridži na tom nemusí záležet. 

 V tomto oddíle probereme několik běžných problémů a navrhneme jejich řešení. Jsou 

to problémy, ve kterých rozhodnutí vámi učiněná mohou značně ovlivnit váš výsledek v 

turnaji. Jsou to: 

1. Jakou hru dražit. 



2. Kdy odejít z 1 BT. 

3. Kdy se pokusit o slem v levné barvě.  

4. Kdy dražit 6 BT. 

5. Kdy zvýšit partnerovu drahou barvu.  

6. Kdy zahájit na čtvrtém místě. 

1. Jakou hru dražit 

 Výběr celoherního závazku obvykle spočívá v rozhodování mezi hrou 3 BT a hrou v 

drahé barvě. Měli byste zvolit hru v drahé a doufat, že tak uděláte o zdvih více? Nebo byste 

měli zvolit 3 BT a doufat, že uděláte stejný počet zdvihů? (což by samozřejmě bylo o 10 

prostých bodů. víc) 

 Kromě některých výjimek (o kterých bude později řeč) je obyčejně lepší zvolit si hru v 

drahé barvě, pokud je na lince osm nebo více trumfů. V barevném závazku je mnoho 

způsobů, jak můžete udělat zdvih navíc: můžete mít jeden či více snapů z krátkých trumfů, 

můžete použít trumfů k vypracování vedlejší barvy bez ztráty zdvihů a tempa, můžete použít 

své snapovací síly k zabránění soupeřům, aby si odehráli zdvihy ve své barvě, ve které jste vy 

neměli dostatečnou "zádrž". Zvláště trumfy rozděleny mezi partnery 4-4 poskytují možnosti 

získání zdvihů navíc, protože můžete snapovat v kterémkoliv listě a zachovat si délku a tím i 

trumfovou kontrolu v listě druhém. 

 Občas se může stát, že nejlepší topskórový závazek bude v barvě se sedmi trumfy na 

lince, ale podmínky potřebné pro indikaci takového závazku jsou příliš komplexní a 

nemůžeme je zde ve stručnosti uvést. Protože se tento případ vyskytuje jen zřídka, doporučuji 

vám, abyste zachovávali požadavek osmi trumfů na lince. 

 Výjimečné případy jsou ty, kdy můžete důvodně předpokládat, že uděláte stejný počet 

zdvihů v BT jako v barevném závazku. Jednou známkou takové situace je nadměrné množství 

bodů na lince (figurových) nad normu 25 nebo 26, které jsou normálně potřeba na celoherní 

závazek v BT. 30 či 31 bodů na lince ukazuje, že asi nebude možné dosáhnout zdvihu navíc 

snapováním (bude dostatek vysokých karet a zádrží). 

 Jinou takovou situací, i když poměrně řídkou, je, když můžete říci, že soupeři mají esa 

(která musí udělat i v BT i v barevném závazku) a že máte ve všech barvách dobré zádrže pro 

hru BT. Uvádím zde jedno divácky vděčné rozdání z turnaje z r. 1960, kdy jeden hráč 

čtyřikrát odmítl podpořit drahou barvu svého partnera, i když měl silnou čtyřlistou podporu: 

W: AJ10x  KQJ  KQ10  Kxx  W: 1 tref     2 BT(a)    3 BT(c)    4 BT(e)    5 BT(g) 

E:  KQxxx    x    xx    AQJl0x  E:  1 pik    3 trefy (b)   4 trefy(d)   5trefy(f)    pas 

Vysvětlivky:  

(a) 19-20 bodů (b) Forsing - příkaz: Můžeš podpořit piky? 

(c) Ne, piky podpořit nemohu (?!). (d) Vypadá to, že bychom mohli udělat trefový slem. 

(e) Mně se to vůbec nezdá (f) Bezpodmínečně od tebe, chci, abys cue-bidoval nějaké červené 

eso, pokud ho máš. (g) Nemám. 

 Splnili 5 BT (o 10 bodů více než za 5 piků), přesně jak W očekával. 

 Tento příklad je výjimečný, extrémní a já vám nechci doporučovat, abyste nadále 

zatajovali čtyřkartovou podporu pro drahou barvu partnera. Když nebudete podporovat barvy 

partnera, budete totiž brzy hledat partnera nového. 

 Velmi často se problém zda dražit hru v BT nebo v drahé barvě vyskytuje v podobě 

otázky, zda použít nebo nepoužít hlášky 2 trefy (Stayman), když partner zahájil 1 BT. Máte-li 

nevyváženou rozlohu, měli byste vždy použít Staymana s úmyslem hrát na trumfovou shodu 

4-4, pokud ji naleznete. S rozlohou 4-4-3-2 byste rovněž měli použít Staymana, pokud vaše 

drahá barva (barvy) není příliš slabá a předpokládáte, že máte na lince asi 30 nebo 31 

figurových bodů (viz předcházející oddíl). 

 Mnoho hráčů dělá chybu, že dorazí přímo na 3 BT s rozlohou 4-3-3-3 a čtyřlistém v 



drahé barvě. Tato taktika je správná, máte-li dostatek figurových bodů (tedy na lince je 

pravděpodobně 30-31 f.b.), ale jinak není rozumná. Má-li partner čtyři karty v barvě, ve které 

je váš čtyřlist, je šance větší než 2:1, že má v některé vedlejší barvě dubla. Proto byste na tom 

měli být obecně lépe v závazku barevném s trumfy 4-4, jelikož nemáte nadměrné množství 

f.b. Nejlepší je samozřejmě zjistit, zda partner nemá také rozlohu 4-3-3-3, ale pouze málo 

hráčů používá takové dražební metody.  

2. Kdy odejít z 1 BT 

 Když má hráč odpovídající na zahájení 1 BT slabý list (nedostatečně silný ani na 

pokus o hru) a drahý pětilist, stojí před problémem, zda má nechat zahajitele plácat se v 1 BT 

či odejít do dvou ve své barvě (drahé). Ze zkušenosti vím, že je většinou lepší odejít. Téměř 

jistě to bude správné rozhodnutí, bude-li mít partner ve vaší barvě čtyřlist, pravděpodobně 

správné, bude-li mít třílist a často správné, když bude mít ve vaší drahé dubla. 

 V párovém turnaji odcházím vždycky do dvou v drahé mám-li šikenu nebo singla a 

téměř vždy s dvěma dubly (rozloha 5-4-2-2). Jedinou výjimkou z druhého případu by byl 

slabý pětilist a figury v obou dublech. Proto bych pasoval 1 BT s listem:  

10xxxx   Q10  Jx   Jxxx, ale jsem ochoten vzít na sebe vinu, když to dopadne špatně. Většina 

expertů doporučuje utéci s rozlohou 5-4-2-2. 

 S rozlohou 5-3-3-2 můžete použít svého úsudku. I zde si myslím, že byste měli 

většinou odejít do drahé barvy, i když můžete pasovat častěji než s rozlohou 5-4-2-2. 

Používáte-li přenosové hlášky na druhém stupni (Jacobyho transfery), měli byste pasovat 

1 BT ještě méně častěji, protože i při úniku si zachováváte výhodu zakrytého silnějšího listu a 

případného zisku ze špatného výnosu. 

 Jiné úniky jsou víceméně jasné. S drahým šestilistem byste měli odejít vždycky, 

s pětibarvou károvou (používáte-li hlášku 2 kára jako únik, což je praxe jen málo turnajovými 

hráči používaná) byste měli odcházet méně často než s drahou barvou (za splnění 2 kár je 

méně bodů než za 2 v drahé), kdy je i skóre za splnění vyšší než za 1 BT, s levným šestilistem 

byste většinou utéci měli, i když to ve svém systému musíte udělat až na třetím stupni. Vaši 

soupeři by vás tam mohli stejně dotlačit, protože mají drahé barvy a určitou sílu. 

3. Kdy se pokusit o slem v levné barvě  

 Dražení slemů v levné barvě je nejobtížnější oblast konstruktivní dražby pro turnajové 

hráče. Důvod je zřejmý: Když se pokusíš o slem v levné, riskuješ možnost, že tam nedojdeš a 

budeš hrát pět v levné (a splníte 5 nebo 6), když BT jsou ložené. Odměnou za vaše úsilí pak 

bude při topovém hodnocení nula. Myslím si, že tyto důvody jsou správné a doporučuji 

nepokoušet se o slem v levné, když víte, že 4 BT jsou ložené (nebo mají velkou šanci). 

Nejsem proti slemům v levné barvě. Plním slemy stejně rád jako někdo jiný. Když se ale 

dražba dostane nad 4 BT, je zde tendence dorazit do slemu na základě předpokladu, že všichni 

ostatní stejně splní 4 BT a vy tedy za uhraných 5 v levné budete mít nulu. Ať už tento pohled 

je či není oprávněný, v praxi vaše slemová dražba v párových turnajích nad úrovní 4 BT 

nemůže být přesná. Proto pokud se vůbec v mezních situacích pokusíte o slem, zajistěte si 

dražebním systémem, abyste se mohli zastavit na 4 BT (ne na 5 BT, pokud nechcete dostat 

žaludeční vředy), pokud zjistíte, že se slem dražit nedá. 

 Je pravdou, že vaše slemová dražba se díky tomuto pravidlu zhorší, získáte však více 

bodů v párových soutěžích. 

 Red. pozn.: Ať už hrajete jakýkoliv otvírkový 1 BT s pravidelnou rozlohou (slabý, 

silný, s tříbodovým rozmezím, s připuštěním drahé či levné pětibarvy, s připuštěním obou 

drahých čtyřbarev či jinak), je faktem, že další dražba může být u vás dosti osobitě pojatá, 

nezávisle na obvyklém pojetí vašeho systému. Existuje spousta možností, jak prosondovat 

nadějné možnosti právě s výhledem na příp. slem v barvě. Hrajete-li se stálým a spolehlivým 



partnerem, seznamte se s některým racionálním systémem průzkumu. Užitečných dílčích a 

komplexních konvencí je víc, např. "Baron", "gladiátory", dvojitý Stayman, Livornská 

varianta a jiné dotazovky a postrky. 

4 . Kdy dražit 6 BT 

 I na slemové úrovni může být důležité dojít do závazku, za který se dává nejvíce bodů. 

Protože ale většina párů je ve slemové licitaci slabá, můžeme se trochu pojistit proti pádu. 

Předpokládejme, že máte shodu v barvě a uvažujete, zda máte dražit 6.V barvě (o kterých si 

myslíte, že jsou ložené) či 6 BT (o kterých předpokládáte, že by mohly jít). Doporučuji vám, 

abyste se řídili podle následujících pravidel:  

A. Pokud jde o levnou barvu, Hrajte slem v barvě, nemáte-li nejméně 34 bodů. 

 Když budeme předpokládat, že nejde o snadný slem (např. 1 BT - 6 BT), mnoho párů 

do slemu vůbec nedojde, bude-li na lince 33 nebo méně figurových bodů. Měli byste tedy 

zvolit bezpečný slem. Se 34 body na lince bude dražit slem více párů a vašich 6 BT bude také 

mít rozumnou šanci.  

B. Pokud jde o drahou barvu, hrajte slem v barvě, nemáte-li 34 figurových bodů a chybí 

Vám eso nebo trumfový zdvih. 

 Důvodem tohoto omezeni je skutečnost, že když vám nechybí eso nebo trumfový 

zdvih, můžete mít v barevném závazku možnost nadzdvihu a to vám dá lepší skóre než 6 BT, 

kde pravděpodobně nadzdvih udělat nejde. Toto samozřejmě neplatí o slemech v levné barvě, 

kde 6 v levné, splněno +1, je horší výsledek než 6 BT splněno = . 

5. Kdy podpořit partnerovu drahou barvu  

 Jedním z nejčastěji se. vyskytujících problémů konstruktivní dražby je rozhodování, 

zda máte zvýšit s třílistou podporou partnerovu drahou barvu o jeden stupeň s vyváženým 

listem (4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2) nebo dražit 1 BT při dražebních sledech podobných dále 

uvedeným: 

Sled (1):  Zahajitel  Odpovídající  Sled (2):  Zahajítel  Odpovídající 

    1 pik           ???      1 káro        1 pik 

             ??? 

Sled (1): S třílistou pomocí byste měli zvýšit, pokud nemáte vyloženě špatný list, se kterým 

nechcete dát partnerovi ani sebeméně povzbuzující informaci (ale chcete udržet licitaci). 

Odpovězte 1 BT s listem: 10xx   Qxxx   Qxx   QJx. Rozloha 4333 však neznamená, že 

nesmíte zvýšit barvu partnera. Hlašte 2 piky na zahájení partnera 1 pik s listem:  

Qxx   Kxxx   Kxx   xxx . I když nezahajujete na drahé pětilisty, partner na zahájení drahou 

barvou (a zvlášť piky) obyčejně pětilist mít bude. A i když bude mít pouze čtyřlist, může se 

stejně ukázat, že jste se rozhodl dobře (můžete být v nejlepším závazku nebo blokovat 

soupeře apod.). Sled (2): Nyní byste neměli zvyšovat s rozlohou 4-3-3-3. To by bylo příliš 

matoucí, když máte přece k dispozici rebid 1 BT, kterým oznamujete vyváženou rozlohu. 

(Odpověď 1 BT, zejména na 1 pik jako ve sledu (2), dokonce ani nenaznačuje vyváženou 

rozlohu pouze popírá pomoc pro piky a sílu potřebnou ke dražbě na druhém stupni.) 

 S rozlohami 4-4-3-2 či 5-3-3-2 vám ve sledu (2) navrhuji zvýšení, pokud nemá váš list 

vysloveně BT charakter (sekundární honéry) a vaše tříkartová podpora je slabá. Velmi 

důležité je také to, co máte ve svém dublu. AJ a AQ by svědčily pro rebid 1 BT. Většinou 

byste ale měli dát přednost zvýšení. Partner bude obvykle mít pětilist a má-li čtyřlist, 

nejlepším východiskem může být okamžité zvýšení. Předpokládejme, že dražba probíhá: 

Zahajitel  Odpovídající  Pokud jste jako zahajitel zatajil třílistou pomoc  

  1 káro                 1 pik  pro piky a snapovací hodnotu, budete nyní v pokušení  

  1 BT                   2 BT  piky podpořit až teď. Ale s minimem musíte 2 BT    

   ???     pasovat, protože není jisté, jak dlouhé piky má partner. 



Ale má-li partner pětilist,. nejlepším závazkem může být částečný závazek v pikách. Můžete 

ovšem zařídit, aby se vlk nažral a koza zůstala celá po sledu:  

Zahajitel  Odpovídající  Odpovídající má v tomto případě pouze čtyři piky a  

 1 káro               1 pik   má-li zahajitel jen tři, může pasovat 2 BT (nebo dražit  

  2 piky              2 BT   3 BT s maximem). Jestliže zahajitel má čtyři piky, může  

  ???     dražit 3 piky (s minimem) nebo 4 piky (s maximem), 

mají tedy partneři k dispozici největší možný výběr hlášek. 

 Můj názor na zvyšování barvy partnera je ovlivněn tím, že já sám dávám přednost v 

párových turnajích barevným závazkům s trumfy 4-3. I když si v tom moc nelibujete, 

dopadnete lépe, zvýšíte-li partnerovu barvu s třílistem. (Partner bude stejně obvykle mít 

pětilist.) 

6. Kdy zahájit na čtvrtém místě 

 Jedním z největších problémů v párových turnajích je situace, kdy sedíte na čtvrtém 

místě a máte mezní list pro zahájení a můžete rozdání propasovat. Ze dvou důvodů existuje 

přirozený odpor k propasování. Zaprvé, je mnohem zábavnější toto rozdání sehrát. 

Propasovaná rozdání se v soutěžním bridži nerozdávají znovu. Zadruhé, je zde možnost, že 

zahájením "ukradnete" rozdání a získáte malé plusové skóre, čímž předčíte všechny ty 

zbabělce, kteří rozdání propasovali. 

 Nebezpečí spočívající v zahajování s mezními listy na čtvrtém místě je to, že soupeři 

se mohou vzchopit k dražbě a něco splnit (nebo vyhnat vaši linku o jeden stupeň výše, než by 

bylo záhodno) a že partner vás může potopit sám (nějakou hloupou odpovědí jako např. 

2 BT). 

 S partnery nemůžete udělat nic, ale můžete se aspoň postarat o soupeře. To nás vede k 

pikové barvě, protože linka, která má piky, pravděpodobně zvítězí soutěživé dražbě o 

částečný závazek (jde-li o rozdání podobná tomu, kdy přemýšlíte o zahájení na čtvrtém 

místě), je-li síla rozdělena. Proto když budete stát před mezním rozhodováním zda zahájit či 

ne na čtvrtém místě, měli byste brát v úvahu nejenom vaši sílu, ale i vaše piky. 

Pravidlo, které doporučuji pro řešení takové situace (to znamená, když si chcete hodit 

korunou, zda máte zahájit nebo ne) se zakládá na nezvyklém oceňovacím vzorci, který je 

znám jako tzv. "cassino count". (Tento způsob počítání a pravidlo pro zahajování na čtvrtém 

místě se často připisuje kalifornskému mistru Don Pearsonovi.) Při počítání "cassina" sečtěte 

své figurové body a počet piků. Pravidlo říká, že v párovém turnaji byste měli na čtvrtém 

místě zahájit, máte-li 14 a více "cassinových" bodů; pasovat, máte-li jich méně. Já toto 

pravidlo doporučuji, ale uvědomte si, že se má používat pouze v situacích mezních. 

 Uvádím zde dva příklady ilustrující tuto techniku. Na čtvrtém místě byste měli pasovat 

s listem: 62  K62  AKJ43  1096 (cassinový počet 13), ale zahájit s listem  

1096  K62  AKJ43  62. (cassino 14). 

9. Balancování – dražba založená na rovnováze síly 
 Tato kapitola pojednává o tom, jak podnikat akce, které vám někdy vynesou ztrátu 

1400 bodů, ve snaze zabránit soupeřům ve splnění částečného závazku. V rabrovém bridži je 

samozřejmě nesmyslné riskovat ztrátu 1400 při pokusu o 2 piky, místo abychom nechali 

soupeře splnit 2 srdce, museli byste být úspěšní ve čtyřech z pěti případů, abyste na tom byli 

nakonec stejně. Ale v turnajích dvojic při topskórovém hodnocení, kdy jsou všechna rozdání 

rovnocenná a nebezpečí se posuzují podle jejich frekvence výskytu (nikoliv podle výše ) ztrát, 

je nutné připustit možnost velké pokuty za pády proti částečným závazkům. 

 Nejběžnější forma této techniky se nazývá balancování. Balancování znamená, že boj 

o závazek není založen pouze na vaší vlastní síle, ale také na předpokládané síle vašeho 

partnera, kterou můžete očekávat vzhledem k poměrné slabé dražbě soupeřů. Cílem 



balancování je nalézt splnitelný závazek na vaší lince nebo vyhnat soupeře o jeden stupeň 

výše, abyste měli lepší možnost je porazit. Toto balancování je založeno na tzv. rovnováze 

síly. Když se vaši soupeři zastaví na poměrně nízkém stupni, můžete z toho někdy 

vydedukovat, že partner nějaké hodnoty mít musí, protože kdyby je neměl, protivníci by dále 

dražili až do celoherního závazku. Jinými slovy, partner vyvažuje síly soupeřů a je často 

potřebné dražit na základě předpokladu, že chybějící síla se nachází u něho. Oněch 1400 vás 

postihne, když partner toho nemá tolik, kolik jste očekávali, nebo má svou sílu na špatném 

místě. A toto nebezpečí existuje vždy když balancujete, protože svým charakterem tato hláška 

není založena na hodnotách, které má ten, kdo ji hlásí. 

 Balancování je v párových turnajích nutné, protože při této formě bridže jsou částečné 

závazky neobyčejně důležité. Při rabrovém bridži jste něco ztratili, když jste dovolili 

soupeřům, aby vydražili a splnili 2 srdce, když mohla vaše linka vydražit a splnit 2 piky, ale 

neznamená to, že by se zbořil svět. V párovém turnaji je takový výsledek skutečnou 

katastrofou - úplně stejnou jako kdybyste padli za 1400. Znamená to tedy, že byste měli 

zasahovat do dražby vždycky, když se soupeři zastaví v dražbě na nízkém stupni? 

Samozřejmě že ne. Musíte být schopni posoudit situace, ve kterých je pravděpodobnější, že se 

balancování spíše vyplatí, než že se nevyplatí. Nemůžete doufat, že úplně vyloučíte pády za 

1400, ale bude-li se to stávat příliš často, vaše zisky nevykompensují vaše ztráty. V této 

kapitole budeme studovat problémy kdy a jak balancovat. Připoutejte se. 

Rozbor dražebních situací 

 Dražba vašich soupeřů může. být příznivá pro zásahy na bázi rovnováhy sil, nebo 

může být nepříznivá. Pokud je příznivá, měli byste se snažit do dražby zasáhnout; není-li 

příznivá, neměli byste dražit, pokud byste pro to neměli velmi pádný důvod. Jak poznáte o 

jaký typ situace se jedná? 

 Příznivé situace pro balancování nastávají obvykle tehdy, když soupeři propasovali 

(nebo hodlají zapasovat) závazek pod úrovní hry. \/e většině případů se ani o hru nepokusí . 

Pokud se protivníci nepokoušejí dojít do celoherního závazku, je tomu tak buď proto, že 

nemají potřebný potenciál vysokých karet, nebo proto, že nenašli shodu v barvě (někdy i 

z obou těchto příčin). (Red.pozn.: Znovu je žádoucí zde připomenout, že předpokládáme 

soupeře na úrovni, kteří vědí co činí, ale zase ještě ne takové lišáky, kteří by záludně 

simulovali slabost v naději, že vy, experti se do toho namočíte! V praxi ovšem bude žádoucí 

uvážit i takové nástrahy. Bridžová dražba není peříčko a někdy "je všechno jinak".) 

Pravděpodobnou sílu soupeřů (pokud dražili, ale nepokusili se o hru) můžeme analyzovat 

tímto způsobem: 

1. Pokud nalezli shodu v barvě, nemají dostatek vysokých karet; 

2. Pokud nenalezli shodu v barvě, mohou mít i 25 figurových bodů, to znamená, že mohou 

mít značnou sílu ve vysokých kartách. 

 Zdůvodnění je prosté. Pokud protivníci nalezli dobrou shodu, určitě by se pokusili o 

hru, kdyby mohli jen trochu tušit 26 figurových bodů na lince. Jestliže ovšem fit nenalezli, 

budou se oba pravděpodobně snažit pasovat ihned, jakmile zjistí, že na jejich lince není 26 f.b. 

Porovnejte:  

(1) W: 1 srdce          pas  (2) W: 1 srdce        1BT  

      E:            2 srdce         E:           1 pik          pas 

Sled (1): Kdyby měl Západ jen trochu rozumnou rezervu nad hodnotu, kterou oznámil svým 

zahájením, určitě by se pokusil o vydražení hry, když ho partner v srdcích podpořil. 

Sled (2): Zde se linka E-W marně pokoušela najít shodu v.některé drahé barvě. E proto 

zapasuje 1 BT když bude vědět, že na lince nemůže být 26 bodů. Např.: používají-li E-W 

zahájení 1 BT v rozmezí 15-17 f.b., rebid Západu 1 BT ukazuje maximálně 14 f.b. E tento 

rebid zapasuje i s jedenácti f.b., je tedy docela dobře možné, že na lince E-W je 25 f.b. a 



přesto se partneři o hru ani nepokusili. Ale po sledu (1) kdyby E-W měli 25 f.b.,.určitě by 

došli do 4 srdcí, protože by brali v úvahu další (rozlohové) hodnoty díky svému fitu. Ale s 24, 

23 a často i s 22 f.b. i méně by se v každém případě o hru alespoň pokusili. Proto po dražbě 

ukázané ve sledu (1), kdy soupeři nalezli shodu, je nepravděpodobné, že mají o mnoho více 

fig. bodů, než činí polovina všech hodnot vysokých karet v celém rozdání, když ale nenašli 

shodu, jako ve sledu (2), mohou mít vaši soupeři téměř až tolik vysokých karet, kolik je jich 

potřeba na splnění celé hry. 

 Z toho vyplývá, že nejbezpečnější dražby, do kterých byste měli zasáhnout na základě 

úvahy o rovnoměrně rozložené síle s tím, že dražíte i na hodnoty, o kterých doufáte, že je má 

partner, jsou ty, kdy soupeři nalezli shodu v barvě. V těchto situacích je více pravděpodobné, 

že partner bude mít ty hodnoty, se kterými počítáte při své hlášce. 

 Jsou i jiné důvody, proč je méně nebezpečné zasahovat, když soupeři nalezli shodu v 

barvě. Jednak je dost pravděpodobné, že soupeři závazek, který vydražili, také splní, můžete 

tedy toho dost získat, když se pokusíte splnit svůj vlastní závazek, nebo když je vyženete výše 

než kde oni sami chtěli být. Pak také vaše linka určitě najde nějaké útočiště pro svůj vlastní 

závazek. Když protivníci našli shodu v barvě, je velmi pravděpodobné, že vy máte také 

nějakou shodu. Předpokládejme např., že E-W mají 8 karet v pikách. Potom N-S mají pouze 

5 pikových ze svých 26 karet a tak pokud nejsou ostatní tři barvy rozloženy přesně 7-7-7, N-S 

budou mít svou vlastní osmikartovou trumfovou shodu. Pokud mají E-W piků 9, N-S musí 

mít alespoň osmikartový fit. A tak dále. 

 Při balancováni je potenciálně nebezpečné, když nemáte dobrou trumfovou shodu, 

protože v tom případě asi nesplníte vlastní závazek a pravděpodobně dostanete kontra, 

protože jeden ze soupeřů může být silný ve fiktivní vaší barvě, kterou jste si zvolili za trumfy. 

Má-li ovšem vaše linka dobrou trumfovou shodu, zvyšují se vaše šance na splnění vlastního 

závazku a i když jste situaci neodhadli správně, je nepravděpodobné, že dostanete kontra, 

protože ani jeden ze soupeřů asi nebude mít ve vaší barvě dostatečné hodnoty na to, aby 

riskoval trestné kontra. (Většinou není dobré ani správné kontrovat závazky na nízkém stupni 

bez dobrého držení v trumfech.) 

 A konečně, balancování ve chvíli, kdy soupeři vědí o své shodě v barvě, má i 

psychologické důvody. Většina hráčů má tendenci přelicitovávat, jak k tomu mají příležitost. 

Proto jestliže vaši soupeři nalezli dobrý fit, nebudou chtít dopustit to, abyste jim závazek 

ukradli, když vědí, že mohou "bezpečně" dále dražit ve své barvě. Protože jedním ze 

základních cílů balancování je vyhnat soupeře o jeden stupeň výše a získat tak pro svou linku 

lepší možnost dosažení plusového skóre, bude váš zásah pravděpodobně úspěšnější,.když už 

soupeři:objevili shodu v barvě. A naopak, jestliže protivníci nenašli shodu, nepřelicitují váš 

zásah prostě z toho důvodu, že nemají kam jít. 

Kdy a jak balancovat. 

 Zatím jsem stanovil jedno kritérium pro zasahování na základě předpokladu rozložené 

síly: Zda soupeři nalezli nebo nenalezli shodu v barvě. Není ovšem rozumné zasahovat 

vždycky tímto způsobem, když soupeři našli fit a zastavili se na nízkém stupni. Protože při 

balancování se pouštíte do souboje se soupeřem, který obyčejně má více než polovinu všech 

figurových bodů, je velmi nebezpečné zasahovat do dražby, pokud tuto převahu soupeřů 

nemůžete něčím kompenzovat. Touto kompenzací může být vaše rozloha nebo vysoké karty. 

Vaší rozlohovou výhodou bude shoda v jiné barvě na vaší lince a krátkost u jednoho partnera 

v barvě, v níž našli shodu soupeři, takže ti nebudou moci udělat mnoho zdvihů ve své 

nejsilnější barvě, budete-li jiný závazek sehrávat vy. Vaší výhodou v oblasti vysokých karet, 

která bude nesmírně důležitá, protože se často budete pokoušet nabírat vodu sítem, bude to, že 

nebudete mít zbytečné hodnoty v barvě soupeřů. Měli byste balancovat vždy, kdy se 

důvodně domníváte, že na naší lince je dobrá shoda v barvě a že nemáte zbytečné hodnoty v 



barvě soupeřů. V takovém případě budou všechny vaše figury, ať už jich má vaše strana kolik 

chce, plně využity pro váš vlastní závazek. Z tohoto hlediska je dobrým příslibem pro 

balancování dlouhá slabá barva soupeřů. Protože se protivníci na ní shodli, je pravděpodobné, 

že vaše strana má také fit v nějaké jiné barvě, vy máte v barvě soupeřů délku, je tedy 

pravděpodobné, že partner v ní má krátkost a protože vy jste v barvě nepřátel slabý, nemáte 

žádné zbytečné hodnoty proti partnerově krátkosti. Podívejte se na tento sled: 

  W    N    E     S   V této situaci byste měli (v párovém turnaji) zasáhnout 

1 srdce  pas     2 srdce     pas   jako N s listem: Qxx  xxxx  Kxx  Axx , ne však s listem:   

  pas      ???     Qxx  Kxxx  xxx  Axx , protože srdcový král nebude mít 

pravděpodobně svou plnou ofenzivní hodnotu. 

 Za předpokladu, že jste se rozhodli vstoupit do dražby na základě předpokladu, že je 

rovnováha sil, další otázkou je, jak to máte udělat. Ve většině případů se soupeři zastaví na 

barvě, ve které zjistili svůj fit. Balancujte tímto způsobem: dražte svou barvu, můžete-li ji 

ohlásit ekonomicky, kontrujte , jste-li připraven na hlášku kterékoliv barvy dosud nedražené 

(od partnera), dražte 2 BT ("neobvyklé"), budete-li chtít upozornit na dvě konkrétní barvy 

(např.: 1 srdce - pas - 2 srdce - pas - pas - 2 BT ukazuje délku v obou levných, protože se 

zájmem o piky byste 2 srdce kontroval). Všimněte si ale, že zásah 1 BT při balancování je 

přirozený! Uvedeme teď několik příkladů zásahů na základě předpokladu rovnováhy síly 

(nebo pasování), kdy linky N-S je v první hře.  W    N     E      S 

      1 srdce  pas    2 srdce    pas 

          pas    ??? 

Qxx   xxxx   Kxx   Axx   ( kontrujte) 

Qxx   Kxxx   xxx   Axx   ( pasujte)  

Qxxx   xxx   AJxxx   x   ( kontrujte a když uslyšíte 3 trefy, hlaste 3 kára) 

Qxxx   xxx   x   AJxxx    ( pasujte nebo řekněte 2 piky. Nekontrujte, protože 

        nejste připraven na partnerovu hlášku 3 kára)  

Qxxxx    xxxx    Axx  x   ( 2 piky) 

Qxxxx   KQx   Qxx  xx   ( pas, příliš mnoho bodů v srdcích) 

Qxxxx   xx    Qxx   Axx   ( pas, střední délka v srdcích indikuje špatnou rozlohu) 

Qxxxx   x    AKxx   xxx   ( 2 piky. Ale měl jste zasáhnout už předtím.) 

x    xxx    AJxx  K10xxx   ( 2 BT) 

Jx    KJ9x    Axxx    Axx   ( pas) 

 Ve druhé hře musíte být při balancování opatrnější. Je více pravděpodobné, že 

spadnete za 200, "polibek smrti", ze svého částečného závazku. Protože prémie za pády ve 

druhé hře jsou tak vysoké, je pravděpodobnější, že vám soupeři dají kontra. Proto byste při 

balancování ve druhé hře měli být trochu prorostlejší ve své barvě (barvách). Při stejném 

dražebním sledu jako výše nedražte ve druhé hře 2 piky s listem: Qxxxx  xxxx  Axx  x . 

Počkejte si na list: Q109xx  xxxx  Axx  x, abyste měli větší záruku, že nespadnete za 200. 

 Obecně, stojíte-li před mezním rozhodováním zda balancovat či ne, udělejte to v první 

hře a pasujte ve druhé. V druhé toho máte mnoho co ztratit (ve smyslu topového hodnocení). 

Všimněte si, že by vás od nebezpečného balancování ve druhé hře mělo odradit nebezpečí ze 

skóre -200 a nikoli strach, že spadnete za 1100. Při topovém hodnocení v párovém turnaji je 

mezi těmito případy jen malý rozdíl. 

Balancování zavčasné 

 Někdy se setkáte se situací příhodnou pro balancování i před tím, než soupeři ukončili 

licitaci. Podívejte se na tuto dražbu:  W    N     E      S 

             1 BT        pas     2 srdce    ??? 

 Většina bridžistů (red. pozn.: Ne tak docela u nás) hraje hlášku 2 srdce v odpovědi na 

zahájení partnera 1 BT jako "stopsignál" - žádost, aby partner pasoval, takže S je v situaci, 



kdy může zasáhnout na základě předpokladu o rovnováze sil, i když W ještě nepasoval a 

veškeré akce, které podnikne, by měly být vykládány spíše jako balancování než jako (nutně) 

konstruktivní dražba. 

 V dražbě tohoto typu nemůžete usoudit, zda E-W mají barevnou shodu, proto musíte 

posoudit vhodnost balancování na základě rozlohové síly (která vykompenzuje převahu 

soupeřů ve vysokých kartách) a podle toho, kolik zbytečných hodnot máte v jejich barvě. 

Dále uvádíme několik příkladů vašich možných rozhodnutí po výše uvedené dražbě: 

xxx   xxxx   Kxx   AQx  (Pasujte. Máte ještě partnera, který bude jednat, má-li  

    určité rozlohové hodnoty. Vaše délka v srdcích není výhodou 

    v případě, kdy soupeři mohou mít méně srdcí než osm.) 

J109xxx   xx   x   QJxx  (2piky i ve druhé hře. Partner bude v těžké situaci po 2 srdcích, 

    pokud nebude moci podpořit piky. Ulehčete mu pozici.) 

AQJ9xx   x   AKJx   xx  (3 piky. Zásah skokem je po limitovaných hláškách   

    konstruktivní. Musíte se pokusit o hru.) 

Jxxx   x   AQxx   Kxxx  (Kontra.) 

 Poslední příklad ukazuje na typický rys balancování. Když si nejste jistý jakou mají 

soupeři shodu, nejbezpečnější je kontra s krátkostí v jejich barvě. Toto balancování se 

nevyplatí jen tehdy, má-li partner veškerou sílu v barvě soupeře a vaše strana tedy nemá fit a 

duplikací hodnot jste oslabeni. V takovém případě může partner kontra trestně propasovat a 

doufat, že to dobře dopadne. Tak bude vaše strana postavena před povinnost udělat méně 

zdvihů než v kterémkoliv ofenzivním závazku a vzhledem k tomu je kontra nejpružnější 

hláškou při balancování Samozřejmě se někdy stane, že soupeři tento kontrovaný závazek 

splní, ale uvědomte si, že při párovém turnaji je to jen jedna nula, nikoliv tragedie jako 

v rabrovém bridži. 

 To je opačná zásada než ta, která se má uplatňovat při balancování v situacích, kdy 

víme, že soupeři mají barevnou shodu. V takových případech je nejbezpečnější balancování 

založeno na délce a slabosti v barvě soupeřů, protože víte, že na vaší lince je také shoda a že 

nemáte zbytečné vysoké karty. Když si nemůžete být jisti, že máte fit, nechte si otevřená 

vrátka pro bránění. 

Ochrana hráče, který balancuje 

 Balancování by bylo neúspěšné, kdyby si partner zasahujícího hráče neuvědomoval, 

že jeho hláška je založena už na veškerých hodnotách, které jsou na lince. Když partner 

zasáhne na základě předpokladu o rovnováze sil, měl byste se pustit do další akce jen tehdy, 

když máte mimořádně příznivou rozlohu (kterou partner nemohl předpokládat) nebo v případě 

trestného kontra, jistý pád v ruce. Podívejte se na tuto situaci, všichni v druhé: 

  W     N      E       S   Vy, S, máte: 10xx   QJxx   KQx   Axx . Zde byste měli 

1 srdce    pas    2 srdce    pas   pasovat, nikoliv kontrovat. Za prvé, není jisté, že  

  pas     2 piky    pas         pas   můžete porazit 3 srdce. Za druhé, i když byste mohli 

3 srdce   pas       pas       ????    zaznamenat skóre 200 porážkou 3 srdcí, může to být 

bezvýznamné, protože nemáte záruku, že vaše strana může splnit 2 piky (máte zbytečné 

hodnoty v srdcích). A konečně nejdůležitější věcí je to, že partner vzal váš osud ve druhé hře 

hláškou 2 piky do svých rukou. U většiny ostatních stolů se budou hrát 2 srdce - W nemůže 

mít lehkou otvírku, protože dražil znovu ve druhé - a vaši soupeři jsou na třech srdcích. Už 

tím jste dosáhli výhodu před ostatními. Pokud je možné na lince protivníků dosáhnout nejvýš 

osm zdvihů, je jasné, že vy budete mít výborné skóre. A špatná rozloha v srdcích napovídá, že 

by to mohlo být právě v tomto případě. Nemusíte kontrovat na základě toho, že vaše strana 

může splnit 2 piky za 110 a vy získáte za pád soupeřů bez kontra pouze 100, protože i když 

jdou 2 piky uhrát (a to není ani zdaleka jisté), není důvodu předpokládat, že mnoho dvojic 

bude tento závazek hrát. 



 Když máte možnost získání dobrého skóre a jistotu, že v opačném případě budete 

kolem průměru, můžete jen málo získat, ale hodně ztratit, budete-li rozhoupávat lodičku. 

Znovu je to ta situace: Padne-li hlava, vyhrajete, padne-li orel, jste na svých. Proč za těchto 

podmínek riskovat 0 ? 

KVÍZ na téma balancování 

 Uvádíme kviz na zasahování na základě předpokladu rovnováhy sil v topskórově 

hodnocených turnajích dvojic (a jednotlivců). Každý problém posuzujte dvakrát  

a) obě strany v první hře, 

b) obě strany ve druhé hře. 

  W    N     E      S     váš list:  

1.      1 pik  pas    pas    ???    Qx   Jxx   KJxx   A9xx 

2.      1 tref  pas    pas    ???    Qx   Jxx   KJxx   A9xx 

3.    1 srdce  pas     2 srdce    ???    J10xx   x   KJxx   Axx 

4.       1 BT
1
  pas     3 trefy

2
   ???    Axxx   Qxxx   Kxxx   x 

5.     1 káro  pas    1 srdce    pas 

       3 srdce  pas    pas    ???    109xxxx   xxxx   -  Qxx 

6.      1 BT
3
   pas    pas    ???    QJxx   KJxx   Qxx   Ax 

7.     1 káro  pas  1 pik    pas 

        2 piky  pas        pas        ???    Axxx  x   A109x   J98x 

8.      1 pik  pas     2 piky    pas 

          pas       2 BT  pas  3 trefy 

          pas      3 kára     pas        ???    Jxxx   Qxx   x   KJ10xx 

9.     1 tref  pas    1 srdce    pas 

         1 BT   pas    2 trefy    pas 

      2 srdce  pas      pas  2 piky 

           pas  pas   3 srdce    pas  

           pas  ???      Q109x   x    Jxxxxx    Ax 

10.   1 tref  pas   1 srdce    pas 

      2 srdce  pas  pas  kontra 

          pas        ???      Jxxx   QJ109   Kx   Axx 

11. 1 káro  pas   1 srdce    pas 

      2 kára  pas   2 srdce    pas 

         pas  ???      KQxx   xx   KJx   Jxxx 

12. 2 piky
4
  pas   3 piky

5
  pas  

         pas  ???      x   KJxx   Qxxx   Kxxx 

13. 1 pik  pas     4 BT
6
  pas  

      5 kár  pas     5 piků  pas 

         pas  ???      xxxx   x   AKJ10   KQJx 

                                                 
1
 15 – 17 b. 

2
 stopka 

3
 15 – 17 b. 

4
 slabý dvoutrik 

5
 není to pozvání do hry 

6
 Blackwood 



 

Řešení 

1. (a i b) 1 BT. Nemůžete nechat soupeře ukrást rozdání tím 1 pikem. Partner pravděpodobně 

něco v pikách má a je velmi důležité hrát 1 BT z vaší ruky, aby vám nepodehráli pikovou 

dámu, má-li partner něco jako Axx,  Kxx,   AJx v pikách. 1 BT jako nová otvírka je slabší 

než přímý zásah v BT.  

2. (a). 1 BT. Protože soupeři jsou v první hře, je nepravděpodobné, že by skóre za jejich pády 

vyvážilo skóre za váš splněný závazek. Kontra je zbytečné, protože těžko můžete 

předpokládat, že je partner propasuje a může ho přivést k tomu, že zadraží piky. 

2 (b). Pas. Má-li partner nějakou sílu, musí mít asi poměrně dlouhé trefy, protože nezasáhl 

nebo nedal kontra. Pokud je tomu tak, i když byste splnili jakýkoliv svůj závazek, můžete 

složit 1 tref za 200 a to je lepší. 

3. (a). Kontra. Toto není situace pro balancování, protože W není limitován, ale stejně stojí za 

to pustit se do dražby. 

3. (b). Pas. Některá nebezpečí mohou být příliš veliká. 

4. (a). Kontra. To je pobídka. Extrémní případ "zavčasného" balancování, ale partner ho může 

propasovat a hrát na udělání pěti zdvihů místo devíti, pokud bude chtít.  

4. (b). Pas. Všechny mezní situace při balancování by měly být ve druhé hře pasovány.  

5. (a i b). 3 piky. Je to jasné! A začněte hrát znovu kanastu, jestliže jste pasovali Nikde není 

řečeno, že se na třetím stupni nemůže balancovat, když je pro to příhodná situace.  

6. (a i b). Pas. Nesondujte případnou shodu v drahé barvě, i když možná máte k dispozici 

nějakou metodu jak to zjistit. A jakákoli jiná akce je vyloženě nesmyslná. Máte vyváženou 

rozlohu a nemáte důvod předpokládat, že někdo má nějaký fit, nebo že je mezi vámi a linkou 

soupeřů rovnováha bodů, nebo že máte nějaký jiný důvod pro jinou akci než pasování. 

7. (a i b). 3 trefy nebo, bude-li tomu partner rozumět, 2 BT. Je to nebezpečné, ovšem 

přecházet přes ulici je také nebezpečné. Všimněte si, že pikové eso proti potenciálnímu singlu 

u partnera není úplně zbytečná hodnota. 

8. (a i b). 3 srdce. Partner zřejmě nemá levné barvy obě, a kdyby měl jenom kára, neměl by 

důvod k hlášce 2 BT, musí tedy mít dvoubarevku v červených barvách. Toto používání hlášky 

2 BT je pružnější. 

9. (a i b). Pas. Partner byl pravděpodobně velmi odvážný, když zasáhl do dražby. Nesnažte se 

ho "potrestat" tím, že budete chtít vyhnat soupeře o jeden stupeň výše. Uvažujete-li o hlášce 3 

piky, uvědomte si toto: Partner nezasáhl 1 pik v prvním kole. Očekává, že to vezmete v úvahu 

a nebudete jeho úsilí torpédovat. 

10. (a i b). 2 piky. Příliš riskantní na trestný pas, i když jsou protivníci ve druhé hře. Kdybyste 

si myslel, že těžko na své lince najdete nějaký bezpečný závazek, mohli byste použít trestného 

pasu jako nejmenšího zla, ale v tomto případě nemáte proč si myslet, že 2 piky budou špatné. 

11. (a i b). Pas. Při tomto dražebním sledu se nemá balancovat. Soupeři nejenom že nemají 

shodu v barvě (pravděpodobně), je docela možné, že jde o misfitovou situaci. Nebylo by 

vůbec divné, kdyby vám snapovali vaše kárové figury. 

12. (a i b). Pas. Tato situace není vhodná pro balancování, protože si nemůžete být jisti, jaký 

fit mají protivníci po preventivním zvýšení na 3 piky. Mnoho hráčů (i autor této knihy) v 

takových situacích používají trestného kontra, nikoliv pobídkového. Kdybyste měl list na 

pobídkové kontra, byl byste kontroval 2 piky, když jste se na to necítil dost silný, jak můžete 

teď forsírovat partnera, když musí jít na čtvrtý stupeň? 

13. (a i b). 5 BT. Balancování se neprovádí pouze na nízkém stupni. Máte-li dostatek 

informací o listech soupeřů, můžete balancovat na kterémkoli stupni. V tomto případě víte, že 

dražba Východu je založena na srdcích a singlech v obou levných barvách. Partner musí mít 

nějaké eso a krátkost pikovou. Má-li partner pikovou šikenu, máte pravděpodobně na lince 



vyloženou šestku v levné barvě a soupeřům může jít 5 piků, pokud nemá partner eso srdcové  

a podle dražby je pravděpodobnější, že má eso trefové. Můžete se mýlit a možná, že tam není 

ani 5 piků, ani šestka v delší levné barvě partnera, ale pravděpodobnost stojí jasně na straně 

dražby. A mimochodem, i když odpasujete 5 piků, nebudete možná vědět, jak máte bránit. 

Měl byste vynést malé káro, abyste se podíval na stůl. Bude-li ale na stole pikové eso, 

nebudete ani teď vědět, máte-li se pokoušet o poražení závazku nebo o zamezení nadzdvihu. 

Možná, že celé rozdání vypadá takto:  

xxxx   x   AKJ10    KQJx 

 

KQ9xx         AJl0x 

Ax      KQJxxxx   Kdo se bojí, nesmí do lesa! 

Qxxx       x 

xx         x 

 

-    xxx    xxxx   A10xxxx 

 

10. Sehrávka hlavního hráče v topskórových soutěžích 
(dvojic nebo jednotlivců) 
 V rabrovém bridži jsou cíle hlavního hráče a obránců téměř vždy jasné. Pokud nebyl 

závazek kontrován, hlavní hráč se má, soustředit na splnění tohoto závazku a obdobně obránci 

se mají snažit závazek porazit. Občas, když je závazek kontrován, nemusí být jedné či druhé 

straně jasné, kolik zdvihů se má pokusit udělat, tyto situace jsou ale spíše výjimečné. 

 V topskórově hodnocených turnajích (dvojic, jednotlivců) to je ale jiné. Snad až v 

polovičním počtu rozdání celého turnaje si jedna nebo druhá linka nebude jista (přinejmenším 

po jistou dobu), kolik zdvihů se má snažit udělat. Občas budou obě strany tápat v temnotě. 

Tato nejistota je způsobena tím, že při kvantitativním, rozdílovém, skórování (rabrový bridž) 

mají obě strany alespoň přibližnou představu o počtu bodů, které získají nebo ztratí, když 

hlavní hráč udělá určitý počet zdvihů. Je ovšem velmi obtížné odhadnout, kolik bodů získáte 

za různá skóre v párovém turnaji, když se rozdání ještě hraje. (Ve skutečnosti je obtížné 

někdy odhadnout výsledek rozdaní, jak vám zkušení hráči potvrdí, i když uvidíte karty všech 

hráčů!) Tuto nejistotu si nejlépe ukážeme na praktickém příkladě. Následující rozdání bude 

pro hlavního hráče snadné při jakékoli formě kvantitativního hodnocení, ale v párovém turnaji 

bude komplexní výpočet nesmírně nesnadný. Diskusi o rozdání začneme nejprve rozborem  

této barvy: (piková) N (stůl): Q6543          S ( HH ): A10987 

 Předpokládáme, že S musí sám tuto barvu rozehrát a že má dostatek vstupů jak na stůl, 

tak i do ruky. Pokud nemá hlavní hráč (HH) žádné podstatné informace o listech Východu a 

Západu, jsou dva způsoby jak může tuto kombinaci rozehrát. Jejich "správnost" záleží v tom, 

jaký je jeho cíl. Pokud si S nesmí dovolit ztratit v pikách zdvih, bude pro něho nejlepší 

odehrát si eso. Potom udělá všechny zdvihy v této barvě vždy, když bude některý ze soupeřů 

mít singl krále (pokud byste chtěli vědět stává se to ve 26% případů). Jediným jiným 

způsobem jak udělat v barvě všechny zdvihy, je nést se stolu dámu. To bude mít úspěch 

pouze tehdy, když W bude mít singl kluka - jedna situace místo dvou a tedy je tento způsob 

jen z poloviny tak dobrý (13%) jako způsob první. 

 Když však HH jeden pikový zdvih odevzdat může, ale nesmí ztratit zdvihy dva, je 

špatné zahrát nejprve eso. Může si zajistit ztrátu pouze jednoho zdvihu tak, že ponese se stolu 

malou a když E přidá dvojku, pokryje ji sedmičkou. Čtenář si může sám ověřit, že toto je 

"stoprocentně bezpečná sehrávka", protože HH si může byt absolutně jist, že tímto způsobem 

nikdy neztratí dva pikové zdvihy. Téhož výsledku dosáhneme, neseme-li malou k dámě, ale 



tím zbytečně ztratíte zdvih, má-li E singl krále. 

 Všimněte si, že když HH použije bezpečnou ''sehrávku", neodevzdá pikový zdvih 

jedině v případě, když bude E mít singl krále, zatímco když HH provede nejlepší sehrávku s 

cílem aby neztratil žádný zdvih, odevzdá zdvihy dva, pokud by E měl KJ2 (11%). Můžeme 

tedy zanalyzovat účinnost těchto dvou zahrání takto: 

Počet zdvihů, které hlavni hráč odevzdá    0   1   2 

Odehrání esa                 26%           63%            11% 

Bezpečná sehrávka        13%           87%   0% 

 Když už máme počty šťastně za sebou (chvála bohu), zahrajme si nějaké slemy: 

N: Q6543   AK   AK   6432   S: A10987   543   542   AK  

Předpokládejme, že vy, S, jste ve druhé hře a hrajete rabrový bridž a ocitl jste se v závazku 

6 piků. Výnos je srdcový kluk, kterého jste vzal na, stole. Nesete se stolu malý pik a E přidává 

dvojku. Co zahrajete ? 

 Je jasné, že byste měli dát malou. Ačkoli se tím vzdáváte možnosti udělat nadzdvih, 

závazek si tím definitivně zajistíte. Hodnota nadzdvihu pouhých 30 bodů je ve srovnání 

s hodnotou malého slemu ve druhé hře velmi malá, proto by bylo pošetilé riskovat splnění 

závazku v honbě za tak nízkou odměnou. Ale teď předpokládejme, že hrajete 7 piků. V tom 

případě byste měl zahrát pikové eso, protože přidáním malé karty byste se vzdával všech 

nadějí na splnění závazku. Rozdíl mezi jedním pádem a dvěma pády se vůbec nedá přirovnat 

k hodnotě velkého slemu ve druhé hře! 

 Vidíme, že přesná čísla, které jsme vypočítali a uvedli v naší tabulce nemají pro 

sehrávání dvou uvedených závazků velký význam. Stačí, když budete vědět, jak nejlépe 

rozehrát piky, když budete v nich chtít pustit nejvýš jeden zdvih a jak je máte rozehrát, když 

si nemůžete dovolit ztratit ani jeden zdvih. V párovém turnaji vznikají ovšem určité potíže, 

když si nemůžete být jisti svým cílem. Vezměme si rozdání výše uvedené. Předpokládejte, že 

jako HH sehráváte 6 piků. Pokusíte se o nadzdvih, nebo si zajistíte závazek a vzdáte se tím 

šance na splnění „plus jedna“? 

 Než se pokusíme zodpovědět tuto otázku, která je velmi obtížná, podívejme se na 

některé faktory, které by měly ovlivnit naše rozhodování. V topskórovém turnaji není pro nás 

nejdůležitější počet konkrétních bodů, které získáme nebo ztratíme, ale porovnání výsledků v 

jednotlivých rozdáních. 

 Rozhoduje kolik bude v rozdání stejných zápisů se zápisem vaším, kolik jich bude 

horších s kolik lepších při různých způsobech sehrávky. Jste-li hlavním hráčem, musíte brát v 

úvahu dvě věci, které jsou bohužel často v rozporu. Zaprvé, musíte zvážit, jak různá skóre, 

kterých můžete dosáhnout, dopadnou ve srovnání s výsledky jiných hlavních hráčů hrajících 

stejný závazek. Důležité je také zjistit, co se stane hlavním hráčům v jiných závazcích. 

 Proberme si tyto úvahy postupně. Otázka jak byste měli hrát abyste dosáhli co 

nejlepšího výsledku proti HH ve stejném závazku je snadná, zodpovíme ji pomocí jednoduché 

matematiky. Nebudu vás zatěžovat nějakým x a y, protože vy chcete znát pouze výsledek. 

Zásada při hraní proti HH ve stejném závazku: 

Pokud jsou dva možné způsoby sehrávky budete na tom dlouhodobě lépe, když zvolíte 

ten způsob, který je častěji úspěšnější, nehledě na to, jak budou sehrávat ostatní hlavní 

hráči. Použijme tohoto pravidla na dříve uvedené rozdání, které pro názornost znovu 

zopakujeme:  N: Q6543   AK   AK   6432 S: A10987   543   542   AK   Předpokládejme, 

že byste byl částečně jasnovidný a věděl, že všichni ostatní hráči na Jihu budou  sehrávat 

6 piků. Vezmete srdcový výnos a nesete malý pik, E přidal malou. Co byste měl udělat? 

Dejte eso! Je pravděpodobnější, že W má singl krále než že E měl KJ2. (Možná, že si 

vzpomínáte, (pokud ne, podívejte se na tabulku), že původně byla pravděpodobnost že E má 

KJ2 11%, zatímco šance, že W má singl krále byla 13%. I když je pravděpodobnost výskytu 

každé z těchto kombinací ovlivňována všemi dalšími informacemi (když E zahrál dvojku), 



poměr těchto šanci zůstává stejný. Tedy pravděpodobnost je stále13:11, že W má singl krále, 

než že E má KJ2. I když obyčejně není potřeba učit se skutečné pravděpodobnosti 

v jednotlivých případech podobných tomto, někteří pokročilí hráči by možná něco chtěli vědět 

o jednoduchých pravidlech, podle kterých můžete zjistit, které ze dvou možných držení 

soupeře je pravděpodobnější. V takovém případe můžeme používat tzv. Zákon vyvážené 

rozlohy. Tento zákon říká, že kterákoliv konkrétní vyváženější kombinace karet obránců 

 je pravděpodobnější, než kterákoliv méně vyvážená kombinace. V našem případě HH 

zajímají dvě konkrétní kombinace: (1): W: K, E: J2 ; (2): W: -, E; KJ2. První kombinace dělí 

karty soupeřů 2:1 a je tedy mnohem, "vyváženější'' než druhá, která je dělí.3:0. Proto je 

pravděpodobnost výskytu první kombinace vyšší. Uvědomte si ale, že toto pravidlo neříká 

kolikrát je jedna kombinace pravděpodobnější než druhá.) Podle výše uvedené zásady na tom 

budete dlouhodobě lépe, když zvolíte linii sehrávky, která je nejčastěji úspěšná. Nezáleží na 

tom, že riskujete nesplnění slemu ve druhé hře kvůli nadzdvihu, protože záleží pouze na 

jediné věci - jak na tom budete ve srovnaní s jinými, a ostatní jsou také v 6 pikách. 

 I když zásada hraní proti jiným HH ve stejném závazku je velmi působivá a 

přesvědčivá, protože výsledek nezáleží na způsobech sehrávky, které si zvolí jiní HH, 

zdůrazňuji, že jde pouze o výsledek "dlouhodobý". V kterémkoli konkrétním rozdání je 

samozřejmě správný ten způsob, který je úspěšný při skutečné rozloze karet v tomto rozdání. 

Pravidlo nezaručuje nejlepší možný párový výsledek ve všech jednotlivých rozdáních. Když 

použijete této zásady jste v podobné situaci, jako když volíte "nejpravděpodobnější" způsob 

rozehrání některé barvy. Volíte linii, která je nejčastěji úspěšná, i když občas úspěšná není a 

jiný způsob by byl lepší. Protože nemůžeme vědět, jaká je konkrétní rozloha karet 

v kterémkoli konkrétním rozdání, nejlepší věc, kterou můžeme udělat je zvolit způsob 

sehrávky, který je nejčastěji úspěšný a doufat, že to dopadne dobře. 

 Teď si probereme obtížnější problém, jak nejlépe hrát proti hlavním hráčům v jiných 

závazcích. Když se podíváte na možné způsoby sehrávky z tohoto hlediska, je nutné, abyste si 

položili otázku: Proti jakým možným závazkům hraji? V mnoha případech bude možné 

někdy i pravděpodobné, že jiní HH budou hrát jiné závazky. Možná, že nebudete moci 

ovlivnit své skóre proti výsledkům, kterých dosáhnou HH v jiných některých závazcích. Tzn. 

že buď prohrajete nebo vyhrajete v porovnání s těmito HH, nehledě na linii sehrávky, kterou 

zvolíte. Znovu se vrátíme k našemu pikovému slemu: N: Q6543  AK  AK  6432  

S: A10987   543   542  AK   Opět jste HH v 6 pikách, v párovém turnaji a (z cvičných 

důvodů) si vypočítáme možné konečné závazky a pokusíme se zjistit, zda vámi zvolená linie 

 sehrávky (pokus o nadzdvih nebo bezpečná sehrávka) může ovlivnit vaše skóre vzhledem k 

HH v jiných závazcích. 

 Nejpravděpodobnější možné závazky,které by mohly vydražit páry N-S se stejnými 

kartami jsou 7 BT, 7 piků, 6 BT, hra v BT, hra v pikách, Vidíme, že v BT závazku není vůbec 

žádná šance ani na 12 zdvihů. Proto se bude ze 7 BT padat přinejmenším dvakrát. Vy 

nemůžete v žádném případě spadnout více než jednou. Proto bude vaše skóre lepší než skóre 

HH v 7 BT nehledě na vámi zvolenou linií sehrávky. Protože vaše sehrávka nemůže 

ovlivnit vaše skóre vzhledem k těmto HH, můžete ze svých propočtů tuto eventualitu 

vypustit. 

 Hlavní hráči v 7 pikách si samozřejmě bouchnou pikovým esem což je nejlepší 

možnost jak tento závazek splnit. Bylo by pošetilé pojišťovat se proti dvěma pádům 

v 7 pikách, protože většina párů se zastaví na nižším stupni (závazek je to špatný a vydraží ho 

jen málo párů za neobvyklých okolností). Proto je-li pikový pár singl, budete horší než hráči 

v 7 pikách, nebude-li král singlový, budete lepší než páry v 7 pikách (protože spadnete jen 

když nezvolíte bezpečnou sehrávku a E má KJ2 a v tom případě páry v 7 pikách spadnou 

dvakrát). Na rozdíl od HH v 7 BT (víte, že dosáhnete lepšího výsledku než oni bez ohledu na 

pikovou rozlohu), nemůžete v okamžiku volby své linie sehrávky vědět, zda budete lepší nebo 



horší než páry hrající 7 piků. Ale to vás nemusí bolet, protože ať uděláte cokoliv, vaše skóre 

vůči těmto párům se nezmění. 

 Pokud jste zkušeným turnajovým hráčem, možná že jste si všimnul, že správný způsob 

sehrávky v závazku 6 BT je neobvyklý (viz 13. kapitolu). Pro účely naší diskuse si jen 

všimneme skutečnosti, že pokud hlavní hráč hrající 6 BT neudělá pět pikových zdvihů, 

spadne dvakrát. Tady pokud lze spadnout ze 6 BT jen jednou, musí existovat nějaký způsob, 

jak neodevzdat žádný pikový zdvih, tzn., že E nemá KJ2. Proto nemůžete spadnout ze 6 piků, 

ať uděláte cokoliv. Proto budete vždy lepší než páry v 6 BT. Opět můžeme tyto páry vyloučit 

z našich propočtů. 

 Zatím jsme viděli, že při volbě způsobu sehrávky můžete předpokládat, že žádné páry 

na lince N-S nejsou v závazcích 7 BT, 7 piků a 6 BT. (Protože i když takové páry budou, vaše 

skóre vůči nim je už dáno předem, takže ho nemůžete vůbec ovlivnit!) 

 Teď musíme vzít v úvahu HH v celoherních závazcích v BT nebo v pikách. Můžete si 

myslet, že je nepravděpodobné, že by nějaký pár nedošel alespoň do 6 piků s těmito kartami, 

vždyť přece existuje způsob, jak vždy 6 piků splnit. Ale v praxi se často do takových slemů 

nedochází. Na lince je jen 27 figurových bodů a průměrné páry s myšlením založeným na 

těchto bodech budou mít v takových rozdáních alespoň mírné obtíže v cestě do slemu. 

Všimněte si také, že tyto listy "k sobě ideálně jdou" v tom, že všechny figury a rozlohové 

hodnoty jsou využity, a proto je tento slem tak dobrým závazkem. 

 Váš výsledek může ovlivnit vaše skóre vzhledem k párům hrajícím celoherní závazky. 

Tyto páry budou mít vždy kladné skóre, i když samozřejmě nižší, než je hodnota slemu. Když 

tedy splníte slem, (s nadzdvihem nebo bez něho), budete lepší než páry v celoherních 

závazcích, když spadnete, budete horší než tyto páry. Proto musíte vzít v úvahu skutečnost, 

že jeden nebo více párů je v celoherním závazku, při stanovení správné linie sehrávky 

6 piků v topskórovém turnaji. 

 Před chvílí jsme zkoumali hypotetickou situaci, ve které bylo známo, že všechny páry 

jsou v 6 pikách. Nyní předpokládejme opačný příklad, že je známo, že všechny ostatní Jihy 

jsou v celoherním závazku. Jak byste měli hrát za tohoto předpokladu 6 piků? 

 Je jasné, že byste měli zvolit bezpečnou sehrávku. Tou si vlastně zajišťujete "top". 

Viděli jsme, že když budou všichni ostatní HH hrát 6 piků, je správné hrát na nadzdvih, 

protože šance že splníte 7 je větší, než šance, že spadnete ze šesti, ale když všechny ostatní 

páry jsou v závazku jen celoherním, měli byste hrát bezpečně na splnění. Ve skutečnosti 

budou samozřejmě některé páry v 6 pikách a jiné v celoherních závazcích. Je jasné, že je-li 

"dostatečný počet" párů v 6 pikách, měl byste se pokusit o nadzdvih, zatímco je-li ''dostatečný 

počet" párů v celoherním závazku, měli byste hrát bezpečně na splnění šestky. Tento problém 

má tedy dvě stránky. První (teoretická) stránka je to, že musíte zjistit, jaké procento párů musí 

být v celoherním závazku, aby bylo správné zvolit bezpečnou sehrávku. Druhý (praktický) 

aspekt této záležitosti spočívá.v co nejpřesnějším odhadu procenta počtu hráčů, kteří do slemu 

nedojdou. 

 První problém je složitý, protože počet párů ve stejném závazku a počet párů v jiných 

důležitých závazcích nemá stejnou váhu! Konkrétně řečeno, protože vy dáváte v sázku  

pouze jeden turnajový bod (rozdíl mezi lepší : stejný nebo stejný : horší) vzhledem k HH ve 

stejném závazku, ale dva body (lepší : horší) vzhledem k HH v jiných závazcích, tito "jiní" 

HH jsou dvakrát, tak důležití. Proto pravidlo zní: 

Zvolte nejpravděpodobnější způsob sehrávky přinášející největší počet zdvihů ve svém 

závazku, jen tehdy když pravděpodobnost úspěchu krát (odhadnutý) počet hlavních 

hráčů ve stejném závazku je větší než dvakrát pravděpodobnost neúspěchu krát počet 

hráčů v jiných významných závazcích. 

 Toto je bezesporu nejobtížnější pravidlo v bridži jak pro teoretické pochopení, tak i 

pro praktické použití. Nenechte se deprimovat tím, když vám "nedojde" hned na první nebo 



na druhé přečtení. V praxi nikdo nepoužívá tohoto pravidla přesně. Způsob jak ho účinně 

využít je tento: Odhadněte počet párů, o kterých si myslíte, že jsou ve stejném závazku a 

závazcích jiných. Násobte dvěma počet párů v "jiných" závazcích a srovnejte poměr těchto 

čísel s pravděpodobnostmi úspěchu a neúspěchu, když, řekněme, uvažujete o tom, zda máte 

riskovat spadnutí kvůli nadzdvihu. 

Ukončeme teď naši diskusi úvahou, co. bychom měli dělat v tomto konkrétním závazku 

6 piků: Q6543   AK   AK   6432   Hrajete v párovém turnaji topskórově  

 A10987   543   542   AK  hodnoceném a jste hlavním hráčem v závazku 

6 piků. Vezmete srdcový výnos na stole a hrajete pik. Východ přidává  dvojku. Co byste měl 

hrát? Odpověď: Impasujte desítkou, čímž zvolíte bezpečnou sehrávku. Tento slem není 

obzvlášť snadné vylicitovat, nemluvě o tom, že je to perfektní závazek. 

 Pravděpodobnost zisku a ztráty je zhruba stejná (samozřejmě je to 13:11, ale nikdo 

není schopen dělat při hře přesné dílčí výpočty), bylo by tedy správné hrát na nadzdvih pouze 

v tom případě, kdy více než dvakrát tolik hráčů vydražilo 6 piků, ve srovnání s dvojicemi 

v závazku celoherním. To se ve většině párových turnajů nestane, možná že se to nestane 

v žádném, měl byste tedy zvolit sehrávku bezpečnou.  

 Správnost používání této zásady je založena na předpokladu, že dokážete dost přesně 

odhadnout počet dvojic v různých závazcích. Na to je potřeba zkušenosti, schopnost 

rekonstruovat si dražbu u jiných stolů, atp. Pokud si v této oblasti nevěříte (není to tak těžké, 

jak se na první pohled může zdát), můžete si to ověřit studiem zápisových lístků z nějakého 

párového turnaje tak, že budete zkoumat jaké závazky byly vydraženy s různými typy listů. 

Když si tímto způsobem projdete několik párových turnajů, uvidíte, že odhadování závazků 

není tak obtížné, i když samozřejmě nikdy nedosáhnete odhadu přesného. 

 (Red. pozn.: Nejlepší jsou k tomuto účelu tzv. "frekvenční přehledy" vydávané {nebo 

alespoň vyvěšované} při větších, významných turnajích. Např. při soutěžích ČBS o Velkou 

cenu, při turnajích s mezinárodní účastí jako Mezinárodní bridžový týden v Mariánských 

Lázních atp. Sledování frekvencí je právě pro pokročilé hráče typické a nejde jen o vítanou 

možnost odhadu svého "procentního" výsledku ještě před oficielním vyhlášením vítězného 

pořadí. Zajímejte se i vy o zápisové lístky vašich turnajů! Nemám na mysli samozřejmou 

možnost kontroly správnosti výpočtů a bodování, ale i ta může být v některých případech 

prospěšná, ale skutečnost, kterou nikdy nelze nováčkům dostatečně zdůraznit, že hráč se může 

stát skutečně pokročilým a expertem jedině, když (kromě dalšího ovšem) také náležitě 

pochopí principy topskórového hodnocení a nejnázorněji vidí právě na zápisových lístcích po 

jejich "otopování" co udělá takový jeden nadzdvih, splnění nebo pád. Věřte mi, prosím, a 

neostýchejte se! Pořadatelé jsou povinni takové nahlédnutí do výpočtové dokumentace 

umožnit !) 

 Je snadnější pochopit komplexní zásady uvedené v této kapitole na praktických 

ukázkách než abstraktně. Podívejme se ještě na některé příklady: 

AJ10   xxx   xxx   AJ10x   N:   3 BT 

xxx   AK   Axx    KQxxx   S:      1 BT           pas. 

  Západ vynáší malé srdce, E hraje desítku. Vy jako S nesete pik k desítce. E bere a 

vrací srdce. Měl byste hrát druhý pikový impas? Řešení: Ano. Druhý pikový impas má šanci 

úspěchu asi 2:1 . Závazek je to normální a můžeme předpokládat, že většina dvojic do něj 

dojde. Proto hrajeme pouze proti hráčům ve stejném závazku a měl byste volit ten způsob, 

který je nejčastěji úspěšný, i když riskujete nesplnění závazku. 

 (Původně existovaly čtyři přibližně stejně pravděpodobné možnosti, jak mohly být 

rozloženy pikové figury na lince E-W: K- Q, Q - K, -   KQ, KQ   -. Čtvrtý případ je už 

vyloučen, takže druhý impas bude úspěšný ve dvou případech a neúspěšný v jednom.) 

 Podrobnější analýza: Pravděpodobnost, že druhý pikový impas bude úspěšný je asi 

dvě třetiny, pravděpodobnost neúspěchu je asi jedna třetina. Na to, aby bylo lepší nehrát 



druhý impas, by bylo nutné, aby méně než polovina ostatních párů byla ve 3 BT. (Pokud bude 

ve 3 BT přesně polovina počtu dvojic, pak 2/3krát tento počet párů se přesně rovná dvakrát 

1/3 ostatních párů, o kterých předpokládáme, že jsou v bezpečném částečném závazku.) Tento 

předpoklad je neopodstatněný, proto bychom měli zahrát druhý pikový impas. Před zahráním 

druhého pikového impasu by si měl Jih odehrát své trefy s nadějí, že se obránci dopustí 

chyby. 

Jxx   AJx   Axx   Qxxx   N:  2 trefy   5 piků   pas 

AQ9xxx  Kx  xx  AKx   S: 1 pik  3 piky   6 piků 

 W nese károvou dámu. Vy, Jih, berete na stole a nesete malý pik k dámě, která drží. 

W přidal desítku. Vynášíte tref k dámě stolu, impasujete znovu piky a dotrumfujete, při čemž 

si W shazuje dvě srdce. Hrajete A a K v trefech a ve třetím kole nepřizná a zahazuje károvou 

devítku. E měl sedm černých karet a W tři. Pravděpodobnost, že W má srdcovou dámu je 

téměř 2:1. Měl byste hrát srdcový impas ve snaze získat nadzdvih, ale riskovat tím splnění 

závazku? 

 Řešení: Samozřejmě že ne. Závazek 6 piků nebude běžně hrán. Většina párů se zastaví 

na hře. Aby bylo správné zahrát srdcový impas, alespoň polovina počtu ostatních párů by 

musela být v 6 pikách. (Když bude polovina počtu dvojic dražit slem, pravděpodobnost 

získání nadzdvihu (2/3)krát tento počet se bude rovnat dvakrát pravděpodobnosti nesplnění 

závazku (l/3)krát počet ostatních párů.) Je jasné, že do slemu dojde méně než polovina 

ostatních párů, proto bychom neměli impas hrát. (Zachováme si tím také možnost spadnutí 

dubl srdcové dámy u Východu.) Odehrajte si trumfy před rozehráním srdcí, protože tím 

nemáte co ztratit. 

Jxx    AJx   Axx   Qxxx   N:  2 trefy   5 piků   pas. 

AK10xxx  Kx  xx  AKx   S: 1 pik  3 piky   6 piků 

 Tentokrát byla vaše dražba lepší. 6 piků je dobrý závazek. W vynáší károvou dámu. 

Berete a nesete pik k ruce, od Východu padá singlová dáma. Hrajete ještě dvakrát trumfy, 

Východ si shazuje kára. Zkoušíte trefy, ale W si ve třetím kole shazuje káro. Oba obránci měli 

pět černých karet. Srdcový impas má 50% šanci. Zahrajete ho? 

Řešení: NE. Rovná-li se pravděpodobnost úspěchu pravděpodobnosti neúspěchu, nedosáhnete 

žádným způsobem výhody nad jinými páry v 6 pikách. Ale některé páry dojdou jen do 

celoherního závazku i když jich bude jen málo, zajistíte si lepší, skóre vůči nim zabezpečením 

si svého závazku. 

 Ještě jeden problém - stejné rozdání: 

 Předpokládejme, že si myslíte, že polovina počtu párů bude dražit slem a druhá 

polovina se zastaví na 4 pikách (zdá se, že tento odhad je rozumný), Jakou byste museli mít 

šanci úspěchu, abyste kvůli nadzdvihu riskovali, nesplnění závazku? 

 Řešení: Lepší než 2:1 ve váš prospěch. Potřebujete dvojnásobnou šanci úspěchu 

protože riskujete dva body proti párům ve hře, ale jenom jeden bod proti ostatním párům v 

šestce. 

 Další příklady ilustrující tyto zásady (i jiné principy) naleznete ve 13. kapitole. 

Zvláštní čísla 

 Protože skóre v topově hodnocených turnajích záleží na malých bodových rozdílech v 

jednotlivých rozdáních, doporučujeme vám, abyste, si pamatovali několik "zvláštních čísel", 

které někdy vystupují v úloze zvláštních cílů. Pokud se zdá, že se u jiných stolů mohou hrát 

jiné závazky než u vašeho (zvláště je-li možnost, že budou sehrávat protivníci), stojí někdy za 

to, pokusit se o zaskórování jednoho z takových čísel. 

 Při většině částečných závazků, dochází k soutěživé dražbě. I když u vašeho stolu 

dražba soutěživá nebyla, je možné, že soupeři u jiných stolů nějakou "akci" podnikli. Je 

pravděpodobné, že některé dvojice na vaší lince dosáhnou malých nápisů za pády soupeřů. 



Pokud je to možné, měli byste upravit svou sehrávku tak, abyste si dali největší šanci překonat 

tato skóre. Často stojí za to riskovat nesplnění závazku při pokusu dosáhnout skóre 110. 

(2 v drahé nebo 3 v levné) nebo 120 (2 BT) a ne pouze 80 (1 v drahé) nebo 90 ( 2 v levné 

nebo 1 BT), protože tím můžete být lepší než páry, které zaznamenají +100 za jeden pád ve 

druhé nebo dva pády v první hře (nebo jeden kontrovaný). 

 Občas, i když jen zřídka, se vám může naskytnout příležitost pokusit se o 200 

(11 zdvihů v částečném závazku v drahé barvě) ve snaze dosáhnout stejné skóre, jaké 

zaznamenali ti kteří složili své soupeře ve druhé hře dvakrát (nebo jednou s kontrem). V 

takovém případě ovšem musíte posoudit pravděpodobnost zásahu soupeřů do dražby a vzít v 

úvahu herní situaci. Nemá žádný smysl riskovat ve snaze dosáhnout 200, jsou-li soupeři v 

první hře! 

 Podobně, vyskytne-li se možnost, že protivníci u jiných stolů bránili celoherní závazek 

na vaší lince, stojí za to uvážit možnost realizace třinácti zdvihů v drahé barvě (510 nebo 570, 

podle herní situace), ve snaze čelit zápisům 500 nebo 700 za pády soupeřů. 

Obrana v topskórových turnajích 

 Diskuse o hře v párových turnajích by nebyla úplná, kdybychom se nezmínili o 

obraně. Ale i kdybychom nebrali v úvahu ohromnou komplikovanost vzhledem k topovému 

hodnocení, problematika obrany je natolik složitá, že jenom kdybychom se pokusili o 

vyčerpávající diskusi, potřebovali bychom na to ještě jednu celou knihu. Mohu vám ale 

nabídnout dvě zásady, které můžete používat v obraně při všech topskórově hodnocených 

soutěžích: 

1. Jste-li na pochybách, pokuste se porazit závazek. 

 Obránci se často, právě tak jako HH, když si není jist o kolik zdvihů se má pokusit, 

dostávají do situací, kdy nevědí zda by se měli pokusit závazek porazit či snažit se, aby hlavní 

hráč neudělal nadzdvih(y). Bohužel je pro obránce těžší zvolit mezi hrou, která dává nejvyšší 

šanci poražení závazku a hrou, která zajišťuje, že HH neudělá více zdvihů než na kolik má 

nárok. Když stojíte před tímto problémem a nevíte jak ho řešit, doporučuji vám, abyste se 

pokusili závazek porazit. To se zakládá na "zásadě plusového skóre" (bude o ní řeč v další 

kapitole) a na skutečnosti, že odměna za poražení závazku je obyčejně větší než odměna za 

zamezení nadzdvihu. A platí to tím více, čím je závazek méně normální. 

2. Pokud mohla vaše strana dražit a splnit svůj vlastní závazek, snažte se zaznamenat 

tolik bodů, kolik činí hodnota takového závazku. 

  To je rozšíření myšlenky o boji proti hlavním hráčům v jiných závazcích. 

Předpokládejme, že můžete složit závazek bezpečně jednou za 100 bodů nebo zahrát riskantně 

a pokusit se v příznivém případě o dosažení 200 bodů za dva pády, ale v nepříznivém případě 

soupeři závazek splní. Pokud se zdá, že by vaše strana mohla splnit normální závazek 

částečný (obyčejně za 110 až 170 b.), měli byste se pokusit o 200 bodů, protože skóre za 100 

bude horší než skóre kterého dosáhnou páry, které jejich soupeři nechají hrát částečné 

závazky. Obdobný přístup můžete použít v situacích, když jste kontrovali závazek soupeřů 

vydražený v obraně proti vašemu celohernímu závazku. Obyčejně se vyplácí pokusit se získat 

za pády více bodů, než by byla hodnota vašeho splněného závazku. 

 

11. Normální závazky 
 Při topskórově hodnocených turnajích je technika sehrávky hlavního hráče velmi 

důležitá, možná důležitější než ve kterékoli jiné formě bridže. Když vaší lince "přišly karty" 

(a proto je pravděpodobné, že vy nebo váš partner budete hlavním hráčem), můžete mnohem 

více kontrolovat svůj výsledek v topovém hodnocení než když je převaha síly na straně 

soupeřů. Když rozdání patří vám, kvalita vaší dražby a sehrávky značně ovlivňuje váš 



výsledek. Obdobně, když rozdání patří soupeřům, je pravděpodobnější, že nebudete mít 

výsledek rozdání pod svou kontrolou ( samozřejmě tomu tak není vždy). Proto tedy většinou 

můžete ovlivnit výsledek, když máte na lince vysoké karty. (Skutečnost, že máte poměrně  

menší pravděpodobnost ovlivnění skóre se špatnými kartami, je jednou ze základních vad 

párových turnajů. I když je v párových turnajích teoreticky eliminován faktor štěstí, zkušení 

hráči vědí, že to není tak úplně pravda. Pohovoříme o tom dále v textu, až se budeme zabývat 

soutěžemi družstev.) 

 Jen tu a tam se nám naskytne příležitost vykonat nějaké "párové zahrání", tj. 

přizpůsobit svou linii sehrávky způsobu sehrávání jiných možných závazků na vaší lince. 

Mnohem důležitější je, jak hrát závazky normální. (Za "normální" budeme považovat závazek 

tehdy, když můžeme předpokládat, že alespoň 75% párů majících vaše karty bude hrát stejný 

závazek.) Více než polovina závazků, které budete sehrávat, bude patřit do této kategorie. 

Otázka: Jak by měla být sehrávka ovlivněna způsobem hodnocení párových turnajů? Nebo, 

řečeno slovy předcházející kapitoly: jakou taktiku bychom měli zvolit, abychom byli lepší než 

jiní hlavní hráči ve stejném závazku?  

Riskantní finesa 

 Jedním z nejběžnějších problémů párové sehrávky je rozhodování, zda zahrát nebo 

nezahrát finesu (impas nebo expas), která získá jeden nebo více zdvihů v případě když bude 

sedět a ztratí jeden nebo více zdvihů v případě když sedět nebude. Tento problém je ve 

skutečnosti pouze často se vyskytující podoba problému obecnějšího: kdy máme riskovat. 

Předpokládejme, že jste v "normálním" závazku, nebo že nemůžete ovlivnit své skóre vůči 

párům v závazcích jiných, což je totéž (viz předchozí kapitolu). Můžete zahrát finesu, která je 

"riskantní" v tom, že když nebude sedět, soupeři udělají víc zdvihů, než by udělali jinak. 

Samozřejmě budete mít často k dispozici indikace, zda impas nebo expas může nebo nemůže 

být úspěšný. V pokročilé fázi sehrávky můžete obyčejně říci, kde je hledaný král či dáma 

pravděpodobněji. Existují indikace z dražby (negativní či pozitivní), z výnosu soupeřů a z 

jejich způsobu obrany. S průběhem hry si můžete také udělat částečný obraz o rozloze listů, 

které nevidíte. Když nemůžete mít jistotu, kde je klíčová figura, můžete se aspoň naučit 

pravděpodobnosti říkající zda je u jednoho obránce či u druhého. 

 Může se ale také stát, že musíte rozhodnutí zda zahrát či nezahrát riskantní impas 

učinit v počátečním stadiu sehrávky, když ještě nemáte dostatečné informace, které by vám 

umožnily určit s jistotou, kde se nalézá chybějící klíčová figura, nebo alespoň její umístění 

určit s velkou pravděpodobností. Může se např. stát, že jste nucen použít posledního vstupu na 

stůl a v tomto okamžiku se rozhodnout, zda máte či nemáte zahrát riskantní impas. Nebo jindy 

není tou klíčovou figurou dáma nebo král, ale pouhý kluk nebo i desítka. A i když je často 

snadné usoudit z dražby na polohu krále, jen zřídka kdy můžeme vydedukovat kde se nalézá 

nějaký nízký honér. 

 Když zjistíte, že je nemožné s jistotou nebo s vysokou pravděpodobností usoudit, zda 

riskantní impas sedí nebo ne, mohou vám být prospěšná některá obecná pravidla, sloužící jako 

pomůcka při rozhodování. Správná vodítka se liší podle typu hodnocení a u párových turnajů 

je jejich stanovení nejobtížnější. Doporučuji vám čtyři pravidla, kterými byste se měli řídit při 

rozhodování zda podniknout či nepodniknout riskantní impas. Připomínáme čtenářům znovu, 

že se těchto pravidel má užívat u závazků normálních, tj. když hlavní hráč může předpokládat, 

že mnoho jiných hráčů bude stát před stejným problémem. Tato čtyři pravidla jsou:  

1. Hrajte na plusové skóre.  

2. Kdo vede? 

3.Hrajte na maximální zisk. 

4. Vaše situace v turnaji.  



l. Hrajte na plusové skóre. 

 Ať už je závazek, který považujete za "normální" jakkoli běžný, samozřejmý a snadno 

dosažitelný, budou některé páry, které do něho nedojdou. Když bude vaše dražba probíhat 

tímto způsobem:  

  N      S   nebo jinak normálně přímočaře, můžete si být jisti, že některé páry  

1  pik   2 BT  dojdou do kuriózních 6 kár (nebo možná do 2 kár). Čím je obtížnější  

3 BT     pas  vydražit "normální"  závazek, tím více párů bude v nesmyslných 

závazcích. Je pravda, že ne vždy najdete páry v závazcích tak odlišných od normálu, ale bude 

se to stávat velmi často a z praktických důvodů můžeme většinou bezpečně usuzovat na to, že 

i v nejjednodušších rozdáních budou některé páry ve velmi neobvyklých závazcích. (Jestliže 

tomu nevěříte, podívejte se při příštím párovém turnaji na výsledkové frekvence. Nebo, ještě 

lépe, čtěte si v bridžových časopisech a zjistíte jak často i mistři dokáží pokazit dražbu.) 

 Jestliže nějaký pár vydraží a splní nesmyslných 6 kár, nemůžete s tím nic dělat. 

Jestliže je ale některý pár v kuriózních 2 kárech a splní je, musíte splnit své 3BT, abyste byli 

lepší. A když ten zběsilý pár spadne jednou, ze svých 6 kár, neporazíte ho (i když můžete s 

ním remizovat), když nesplníte své 3 BT. 

 Tyto zřejmé skutečnosti jsme zde uvedli proto, abyste si uvědomili, že chcete-li být 

lepší než páry v závazcích nesmyslných, musíte (obvykle) dosáhnout plus. 

 A jestliže nebezpečí riskantního impasu spočívá v tom, že v případě neúspěchu ze 

závazku spadnete, neměli byste takový impas riskovat. Jinými slovy, stojíte-li před 

rozhodnutím zda podniknout riskantní finesu, hrajte na plusové skóre. 

 Odůvodnění této zásady je čistě matematické, předpokládejme, že jste v normálních 

3 BT v první hře a po normálním výnosu, sehrávce a obraně stojíte před riskantním impasem, 

kterým můžete získat nadzdvih. Když impas nesedí, jednou spadnete. Předpokládejme, že se 

toto rozdání bude hrát na třinácti stolech (top = 24). Jedenáct rozumných párů (včetně vás) 

hraje 3 BT. Manželé Přizdíři jsou ve 2 kárech a splní pět, Pepa ("jednou to musí vyjít") 

Hazardér se svým bratrem Vénou jsou zase pro změnu v 6 kárech a jednou spadnou. Vy 

hrajete 3 BT a nevíte, zda jiní hlavní hráči ve stejném závazku zahrají tento riskantní impas 

nebo ne. Předpokládejme, že pět ostatních HH impas zahraje a pět HH impas nezahraje. 

 Rozebereme si nyní vaše dvě možné linie sehrávky: zahrát impas nebo nezahrát impas 

a v obou případech se podíváme na vaše skóre v párovém hodnocení (top=24), tedy jednou 

když impas sedí a pak když.nesedí.  Počet dosažených soutěžních bodů 

Vaše linie sehrávky:   impas sedí  impas nesedí  vaše prům. skóre 

zahrajete impas       19        6    12,5 

nezahrajete impas         9      19    14 

 Průměrné skóre v obou případech je průměrem dvou možných výsledků, protože jsme 

předpokládali, že impas má 50% šanci úspěchu. Všimněte si, že vaše průměrné skóre je vyšší, 

když nebezpečný impas nepodniknete. Ve skutečnosti jsem sestavil tento příklad trochu ve 

prospěch impasu, protože když nyní zahrajete impasy dosáhnete stejného skóre jako pár, který 

spadnul ze 6 kár. V praxi je mnohem pravděpodobnější, že "výjimečné" páry dosáhnou malé 

plusové skóre (nebo tak veliké minusové, že budete v každém, případě lepší než oni). 

 Opakuji: Když stojíte před rozhodnutím zda zahrát riskantní impas, jsou-li všechny 

ostatní okolnosti rovnocenné, hrajte na plusové skóre. Neriskujte nesplnění závazku. 

2. Kdo vede? 

 Velmi často byste se měli rozhodovat zda využít nebo nevyužít šanci (tzn. zkusit 

riskantní impas) podle toho, jak probíhala sehrávka u vašeho stolu. Předpokládejme, že se 

přihodily různé příjemné věci a vy předpokládáte, že díky jim jste už získali jeden nebo více 

zdvihů v porovnání s normální obranou. Příklady takových příjemných věcí jsou tyto: 

příznivý výnos, chyba v obraně, obránci nerozehráli správné barvy, vy jste správně uhodl, 



kterou figuru jste měl zahrát (nebo kterou barvu jste měl začít rozehrávat) a kombinace těchto 

skutečností. Jestliže se něco takového stalo a vy už vedete, neměli byste ohrozit svou pozici 

tím, že zahrajete riskantní impas. Proč hrát s předpokladem, že se vrátíte na průměr, když 

můžete hrát bezpečně a zůstat vpředu? Uvědomte si, že jiní možná ani neměli příležitost 

využít možností takového impasu. Argumentace je opět matematická. Tentokráte je trochu 

složitější (musí se brát v úvahu několik kategorií jiných HH), proto ji zde nebudu uvádět. 

Hlavní zásada je ta, že když už to vypadá, že dosáhnete dobré skóre, neměli byste dělat nic, co 

by mohlo vaši lodičku rozhoupat. Proto když vedete, hrajte bezpečně. 

 Bohužel je zde také druhá strana mince. Možná, že se přihodily velmi nepříjemné věci 

a vypadá to, že už jste ztratili jeden nebo více zdvihů proti jinému způsobu obrany, který se 

zdá být normální. Je nepříjemné takové věci vypočítávat, proto si jen řekneme, že to jsou 

opaky událostí příjemných uvedených výše. Právě tak, jako byste měli hrát bezpečně, když 

vedete, měli byste zahrát riskantní impas a pokusit se tak urvat nějaký zdvih, když prohráváte. 

Je to ještě zřejmější než pravidlo původní, protože když už ve srovnání s ostatními HH 

prohráváte o jeden zdvih, máte toho jen málo co ztratit (pokud vůbec něco), když přijdete o 

další zdvih. Když ale vám dá riskantní impas možnost dohnat, ostatní HH, měli byste ho 

zahrát. Kompletní pravidlo založené na otázce "Kdo vede?" tedy zní: 

Když vedete, hrajte bezpečně, když prohráváte, zkoušejte šance. 

 Není vždy snadné, přesné usoudit jak je situace u vašeho stolu dobrá nebo špatná ve 

srovnání s ostatními stoly, abyste mohli použít pravidla "Kdo vede?". Podívejme se na jeden 

příklad, který nám poslouží jako ilustrace: 

643   75432   J8   A109   N:     3 srdce  pas. 

AKJ  KQ  AK942  Q7   S:   2 BT    3 BT 

 Proti vašemu normálnímu závazku vynáší W trefovou dvojku. E pokrývá devítku stolu 

klukem a vy vděčně berete dámou. Hrajete károvou dvojku. Zdá se, že W mírně zaváhal při 

přidávání malého kára a proto nasadíte kluka, který drží. Na károvou osmičku hraje E desítku 

a vy berete esem. Odehráváte si kárového krále (se stolu shazujete srdce) a E si shazuje 

pikovou dvojku. Vyrazíte károvou dámu Západu, přičemž se stolu odhazujete další srdce a 

Východ si zahazuje trefovou dvojku. Západ hraje srdcového kluka, E přidává devítku a vy 

berete dámou. Odehrajete si káro, W zahazuje tref a E srdcovou šestku; hrajete pikové eso a 

trefový impas. Odehráváte si trefové eso a E si shazuje pikovou sedmičku. Potom nesete se 

stolu pik a E hraje devítku. Zahrajete impas? 

 Neměli byste. Nemůžete říci, kde je piková dáma. E může mít A10 v srdcích nebo 

jeho dvě zbývající karty mohou být piková dáma a srdcové eso. Neměli byste hrát impas 

proto, že v tomto stadiu už pravděpodobně vedete nad ostatními HH: výnos byl příznivý 

(kdyby E měl pikovou dámu, W by vynesl od svého J10x, což by byl přirozený výnos, kdyby 

N neukázal svou slaboučkou srdcovou barvu), E zahrál k prvnímu zdvihu pochybně (zahrání 

Východu trefovým klukem by bylo úspěšné jen v případě, kdyby W vynesl od KQ v trefech, 

což je pří otvírce Jihu 2 BT nepravděpodobné), a správně jste uhodl kára. Bezpečná hra vám 

stačí na top nebo dělený top, i když piková dáma třeba sedí. 

 Teď se podívejme znovu. Stejná dražba, stejný výnos. E při prvním zdvihu dlouho 

váhá, pak dává malou. Berete, hrajete pik k esu a nesete malé káro. W se potí, škrábe za 

uchem a bere dámou. Pak vynáší srdcového kluka a E přidává devítku. Nesete káro ke klukovi 

a desítka nespadla. Zahrajete pikový impas? 

 Tentokrát byste měl. E má zřejmě trefového kluka (W v trefech nepokračoval) a měl 

možnost udělat při prvním zdvihu chybu. Neudělal ji. Zdvih navíc v kárech jste nezískal a 

možná, že jste ztratil možnost ho získat, jestliže Západ zahrál dámu od Qxx. Je 

pravděpodobné, že řada HH je na tom v této chvíli lepší než vy. Když vám bude sedět pikový 

impas, uděláte 5 BT, uhodnete-li rozlohu Východu (bude doskvízován do vpustky - zkuste si 

to sami). 



3. Hrajte na maximální zisk 

 Když jsou všechny ostatní věci stejné, měl byste volit způsob s pravděpodobností 50% 

a vyšší, kterým se pokusíte o nejlepší možné skóre. Tato teorie je založena na skutečnosti, že 

dlouhodobě vám tento způsob přinese větší zisk než metoda "spokoj se s průměrem". Lidé 

dělají chyby. Pokud je závazek normální, chyby, které je možno udělat, se budou týkat hry. 

Tyto chyby navíc častěji dělají obránci než HH. Z toho vyplývá, že každou chvíli jsou u 

některých stolů obránci, kteří zahazují zdvihy, jakmile k tomu mají příležitost i u těch 

nejjednodušších rozdání. Proto když stojíte před riskantním impasem a nemůžete se 

rozhodnout podle některé z předcházejících zásad zda ho máte nebo nemáte zahrát, zahrajte 

ho. Je pravděpodobnější, že obránci hlavním hráčům u jiných stolů spíše pomohli. Je to 

podobná situace jako ta, kdy víte, že máte nevýhodu ve srovnání s jinými HH, protože obránci 

proti vám bránili dobře (nebo měli štěstí). Když nemáte jiné potřebné informace, 

předpokládejte, že u ostatních stolů se brání špatně, i když.samozřejmě skutečný průběh 

událostí předvídat nemůžete. 

 Proto, nemáte-li jiné indikace, hrajte na maximální zisk, tzn. pokuste se o top. Když 

je to pouhá hádanka, pokuste se udělat co nejvíce zdvihů. I když nebudete mít štěstí a karty 

nebudou rozloženy tak jak byste si přál, protivníci mají navíc ještě možnost udělat nějakou 

chybu. 

8xxx    KJx   xxx   xxx   N:     2 BT  pas 

AKQJ109xx  Ax  Ax x   S:   2 piky   4 piky 

W nese károvou dámu a Jih bere. Myslím, že většina HH odehraje všechny trumfy a pak se 

rozhodne na základě shozů soupeřů, co dělat se srdci. To je rozumná taktika, zvláště když 

dobře znáte své soupeře a myslíte si, že je můžete prokouknout. Jednodušší je ovšem 

rozhodnout se na základě zásady hry na maximální zisk pro srdcový impas. A tento impas 

byste měli zahrát před tím, než si odehrajete trumfy, abyste si zachovali pikový vstup na stůl 

pro případ, že by soupeři vrátili nesprávnou levnou barvu. Dvě věci ještě mohou pomoci 

tomuto plánu k úspěchu. Za prvé, neměli byste zbavit soupeře jejich jediného trumfíka. To by 

jim mohlo umožnit namarkování a rovněž by si vás mohli částečně dopočítat, což by jim 

pomohlo správně se rozhodnout mezi levnými, kdyby srdcový impas neseděl. A za druhé, 

neměli byste si před impasem odehrát srdcové eso. (To je sice špatné v případě, když E bude 

mít singl srdcovou dámu, ale pravděpodobnost této rozlohy je zanedbatelná). Důvodem je 

snaha vnuknout soupeřům, aby se každý z nich domníval, že srdcové eso má jeho partner a 

nepřemýšlel tolik, kterou levnou barvu má zahrát, dostane-li se do zdvihu. 

Pamatujte si, že vaši protivníci jsou u stolu proto, aby dělali chyby. Pomozte jim v tom. 

4. Vaše situace v turnaji  

 Závěrečný faktor, který se bere v úvahu při rozhodování zda hrát či nehrát riskantní 

impas, je vaše současná situace v turnaji. Když "jedete dobře", měli byste se snažit vyvarovat 

se ne zcela nutných experimentů, které by mohly zhoršit procento vašich zisků. Když se ale 

příliš nedaří, logicky z toho vyplývá, že se o něco pokoušet musíte, abyste se dostali zase 

"mezi lidi". 

 Zařadil jsem tento bod jako poslední a přikládám mu nejmenší důležitost proto, že 

hráči příliš často podnikají neobvyklé riskantní kroky v zoufalém úsilí napravit předcházející 

katastrofy. Tento způsob známý jako "lovení topů" má v taktice párových turnajů své místo. 

Ale o to nám zde nejde. "Lovení topů" se nezakládá na pouštění se do ne zcela nutných 

nebezpečných akcí, ale na tom, že děláte to, o čem si myslíte, že to druzí dělat nebudou, i 

když to znamená, že budete hrát na méně pravděpodobnou šanci. Smyslem "lovení topů" je 

získat buď top nebo nulu, nikoliv však průměr a vyplácí se nejvíc v situacích, kdy průměr v 

rozdání by byl stejně špatný jako nula, takže se stejně dobře můžete pokusit o top. 

 "Lovení topů" je velmi delikátní umění, protože je velmi obtížné odhadnout, kdy se 



má správně použít. Doporučuji vám, abyste tuto techniku opomenuli, pokud nemáte velkou 

praxi z párových turnajů, která vám pomůže přesně odhadnout svůj prozatímní výsledek. 

Uvedeme smutný příklad lovení topů z nedávna: 

x   AKxxxx   AQJ9   Kx   N: 1 srdce      2 kára     4 BT           7kár(?!) 

Axx    x   10xxx    Axxx   S:    1 pik         4 kára 5 srdcí           pas. 

Mínus jedna. Sever dražil sedmerák, protože "lovil top". Bohužel 6 kár, které tam jsou, by 

téměř top vskutku byl. 

Impas nebo skvíz 

 Občas se "riskantní impas" objevuje ve formě rozhodování mezi impasem a skvízem. 

To je ještě nepříjemnější než rozhodování zda zahrát či nezahrát riskantní impas, protože 

v této situaci víte, že existuje možnost jak získat zdvih navíc (ale nevíte který způsob si máte 

zvolit), zatímco při předcházející situaci jste pouze v pokušení pokusit se riskantním impasem 

o získání zdvihu navíc (nemůžete si být jist, zda je vůbec možné tento zdvih získat). Zde je 

poměrně nekomplikovaný příklad rozhodování mezi impasem a skvízem: 

32   AK3   Q754   KJ74   N:          3BT  

Q109  Q542  AKJ2  A8   S:   1BT         pas. 

 W vynáší pikovou čtyřku proti závazku 3 BT a E ji bere esem. Vrací pikovou pětku a 

na vaši desítku dává W krále. Dál hraje pik ke klukovi Východu a vaší dámě. Než sáhnete na 

srdce nebo trefy, odehráváte si kára a doufáte, že obrana udělá nějakou chybu. Na třetí káro si 

E zahazuje pik, na čtvrté shazuje W pik a E trefovou dvojku. Pak odehráváte tři kola srdcí, ale 

W si ve třetím kole odhazuje tref, Ted víte, že rozlohy listů E a W byly tyto:  

W   E  Ve skutečnosti víte všechno, kromě jediné věci, na které záleží: 

4        piky  4   kdo má trefovou dámu. Má-li ji W, dá vám prostý trefový impas 

2       srdce  4  zbytek zdvihů. Ovšem má-li ji-E, spadne na eso a krále, protože 

3        kára       2   E byl ve čtvrtém kole kár ve skvízu (nuceném odhozu). 

4        trefy  3    Musíte se zkrátka rozhodnout, zda máte zahrát prostý impas, 

nebo zda funguje skvíz. Uvádím některé faktory, které byste mohli vzít v úvahu, když se 

pokoušíte uhodnout kde je trefová dáma: 

1. W měl čtyři trefy a E tři. Když jsou ostatní věci stejné, je pravděpodobnost 4:3, že trefovou 

dámu má Západ. 

2. Ovšem kdyby měl W trefovou dámu, možná že by spíše vynesl od ní než čtvrtý pik od 

krále. (Mistr by dal pravděpodobně přednost výnosu od dámy, zvláště od dámy s desítkou 

nebo devítkou, ale podle dražby lze usoudit na výnos drahé barvy, protože odpovídající 

nepoužil Staymana). 

3. E si podržel srdce čtyři, nikoliv tři trefy. Je natolik dobrý, že si tak bude shazovat i 

s trefovou dámou? Měl problémy se shozy? (Zde nám do úvah vstupuje hráčská kvalita 

Východu. Je pravda, že odhození trefu od třetí dámy je "bezpečné", i když nejste ve skvízu, 

ale možná že to E neví.) 4. Jsou zde nepochybně ještě další faktory. (Např. když si odehrajete 

trefové eso a nesete ke KJ, mohou se objevit různé trefy. Když si E na eso shodí trefovou 

desítku, je to pravděpodobně klam?)  

 Jak vidíte, kvalita vašich soupeřů hraje často úlohu, někdy i nejdůležitější, při vašem 

rozhodování mezi skvízem a impasem. Je jasné, že už vám více nemohu pomoci při 

uvažování, kdo má ve výše uvedeném rozdání trefovou dámu. Když se s touto situací setkáte 

u stolu, budete ji muset řešit sami. Velmi často budou všechny (nebo většina) indikací 

ukazovat jedním směrem. Když tomu tak bude, můžete předpokládat, že je dost velká 

pravděpodobnost ve prospěch indikovaného zahrání. Ale někdy ( a bohužel dost často!) se 

setkáte s indikacemi protichůdného charakteru a když si je dáte všechny dohromady, stejně si 

nejste jisti, kterého způsobu máte použít. V takových případech, stejně jako v mezních 

dražebních situacích, je dobré mít nějaké rozumné pravidlo, kterým se budeme při 



rozhodování řídit. Bude to stejně dobré jako hádání a navíc, když víte, že už o tom nemůžete 

dále. přemýšlet ( a všichni jsou už netrpěliví), je pohodlné mít k dispozici něco, po čem 

můžete sáhnout bez vyvíjení dalšího duševního úsilí. (Připomíná mně to jednoho mistra, který 

si řekl, že bude v takových situacích impasovat v pondělí, ve středu, v pátek a v neděli, a 

v jiných dnech bude hrát na skvíz. Jednou hrál náročný celostátní turnaj a před jeho koncem 

byl už unaven po odehraných 500 rozdáních v sedmi dnech. V jednom rozdání se dlouho 

rozhodoval mezi impasem a skvízem v podobné situaci, jako je rozdání námi probírané. Jeho 

protivníci a i jeho partner byli stejně unaveni jako on a žádali ho, aby se rozhodl tak či onak, 

aby mohli sehrát další rozdání. Mistr řekl: "promiňte, nemohu si vzpomenout, který je dneska 

den".) 

 Mnou navrhované pravidlo pro rozhodování hádanek mezi impasem a skvízem (pokud 

nemáte hodinky s kalendářem) zní: Když jste na pochybách, hrajte na skvíz.  

 Zdůvodnění tohoto pravidla je prosté. Když jste skutečně na pochybách (a musíte vzít 

v úvahu i HH v jiných závazcích, fakt, zda vás potkaly dosud příjemné nebo nepříjemné věci 

atp.), máte šanci 50:50 pro obě možnosti. Potom tedy musí být hra na skvíz lepší (tzn. snažit 

se o spadnutí nesedící figury), protože když impasujete a neuhodnete, ztrácíte dva zdvihy, 

zatímco když hrajete na vypadnutí (tj, na skvíz), ztratíte jenom jeden zdvih, neuhodnete-li. 

Do situací, kdy se musíte rozhodnout mezi impasem a skvízem se člověk dobrovolně 

nedostává - kdo by chtěl stát před tak nepříjemnou hádankou? V průběhu sehrávky se vám 

jich ale vyskytne samo tolik, že nebudete mít dost Alnagonů, abyste zahnali bolesti hlavy jimi 

způsobené. Podívejme se ještě jednou na závazek 3 BT, o kterém jsme hovořili na předešlé 

stránce:  

32   AK3   Q754   KJ74   Pro osvěžení paměti, po dražbě 1 BT- 3 BT vynesl W 

Q109  Q542  AKJ2  A6   pikovou 4 k esu Východu. Ten vrátil pikovou pětku, 

která byla pokryta 10 a K a přišel třetí pik k dámě Jihu. Hlavní hráč si odehrál kára, zkusil 

srdce (zjistil, že E má čtyři) a ocitl se před hádankou, zda má hrát na trefový impas nebo 

srdco-trefový skvíz. 

 Obecně vzato, máte-li šanci impasovat bezpečně a žádný jiný způsob není po ruce, 

měli byste spíše impasovat, než jen bezdůvodně oddalovat rozhodnutí a dostat se pak třeba do 

situace, kdy bude riskantní tento impas zahrát. Všimněte si, že tato zásada neplatí u výše 

uvedeného rozdání. Vrcholem bláznovství by bylo, kdyby hlavní hráč zkusil trefový impas 

před vyzkoušením srdcí, zda nejsou 3-3. Má se hrát bezpečný impas, ale ne na úkor jasně 

lepší hry - v tomto případě hrát na možnost rozlohy 3-3 s tím, že impas můžeme zkusit 

později. (Ti, kdo už o bridži toho vědí více, by si měli uvědomit, že když už víme {nebo 

předpokládáme}, že piky jsou 4-4 a víme, že kára jsou 3-2, je pravděpodobnost rozlohy 3-3 v 

srdcích značně vyšší než je běžných 36%.) 

Dopočítaný skvíz ( count squeeze ) 

 Než. opustíme téma impas nebo skvíz, měli bychom se zmínit o "dopočítaném 

skvízu". Nehledě na to, že se dopočítaný skvíz vyskytuje dost často a stojí, tedy za to si ho 

prostudovat, je důležité odlišit ho od situace při rozhodování mezi impasem a skvízem. 

Protože při skutečném dopočítaném skvízu nejde vůbec o žádnou hádanku a je vždy správné 

hrát na skvíz. 

 Použijeme stejné listy z předcházejícího rozdání a podíváme se na dopočítaný skvíz 

v situacích, které nám ukáží jak se podobá i jak se liší od rozhodování mezi impasem a 

skvízem. 

32   AK3   Q754   KJ74   W opět vynáší pikovou čtyřku proti 3 BT Jihu (dražba 

Q109   Q42   AKJ2   A8   -3 BT). E bere esem a vrací pětku, desítka Jihu vyráží 

krále Západu. Ten vrací třetí pik k dámě Jihu. Ovšem když si S odehrává kára, stane se něco 

jiného. W si odhazuje na první káro malý tref! Na další tři kára si W shazuje dva trefy a jeden 



pik. Po třech kolech srdcí se ukázalo, že další karty v této barvě má W. (Měl původně rozlohu 

4-4-0-5.) Teď přijde trefové eso, všichni přiznají a trefová osmička. Co uděláte v této situaci: 

-   -   -   KJ   W hraje trefovou desítku. Budete-li o této situaci přemýšlet,  

-   5   -   8    zjistíte, že řešení je snadné. W má pouze jednu kartu, která 

není známa a to musí být srdce. Proto trefový impas nemůže sedět, měli byste tedy dát 

trefového krále. Dáma spadne, protože ji měl dubl, ale stejně by nebyl důvod impasovat, i 

kdyby dáma neměla spadnout. Proč bychom hledali u Západu kartu, o které víme, že ji nemá? 

Všimněte si, že kdyby W měl trefovou dámu, byl by ji musel přidat, když byste nesl ke KJ, 

protože by v tomto okamžiku byl už skvízován. Z tohoto důvodu se také tomuto typu skvízu 

někdy říká "odhalovaci skvíz" (show-up squeeze), protože figura, která sedí v impasu se 

ukáže už před zahráním impasu a když se neukáže, je zbytečné tento impas hrát. 

 Rozdíl mezi dopočítaným skvízem (popsaným zde) a rozhodováním mezi skvízem a 

impasem (probíraným předtím) je v tom, že při koncovce v dopočítaném skvízu hráč, který 

je možná ve skvízu, musí zahrát kartu navíc dříve, než se HH rozhodne, co udělá. A 

proto ať udělá cokoliv, hlavní hráč má hrát na skvíz. 

 Až budete stát příště před hádankou zda hrát na impas nebo na skvíz, prověřte si, zda 

nechcete zahrát impas, který vůbec nemůže sedět. Pravidlo o hraní dopočítaného skvízu je ve 

shodě s pravidlem o hraní na skvíz, jste-li na pochybách. To je další pádný důvod pro řízení se 

pravidlem "Hrajte na skvíz". Pokud jste situaci zanalyzovali špatně a stojíte před koncovkou v 

dopočítaném skvízu, zahrání na spadnutí (tj. na skvíz) bude automaticky správné. 

 Třetím důvodem pro "hru na skvíz" je to, že každý umí impasovat. Říká se, že jen 

expert umí skvízovat. Tato kapitola by vám měla ukázat, že to není pravda, ale ne každý ví, že 

skvízy jsou právě tak časté jako impasy. Když se budete řídit podle pravidla o volbě mezi 

impasem a skvízem, budete mít častěji příležitost vyprávět svým přátelům, jak jste soupeře 

skvízoval. A možná, že se o sobě dočtete i v novinách. 

12. Bezpečná sehrávka 
 Velmi důležitou otázkou při párových turnajích je problém bezpečné sehrávky. Je 

však nutné rozlišovat tři typy bezpečných sehrávek. První typ, který bychom mohli nazvat 

"skutečná bezpečná sehrávka" je zahrání, při kterém možná nebo určitě obětujete zdvih, 

abyste si zajistili určitý konkrétní počet zdvihů. Jako příklad této bezpečné sehrávky může 

sloužit rozdání z 10. kapitoly. Je mnoho kombinací karet umožňujících tento způsob hry, 

např. p: A1094   p: K8752 Určitě zabráníte ztrátě dvou pikových zdvihů impasem 

v prvním kole,  ale můžete tak zase ztratit zdvih zbytečně.  

 Za předpokladu, že máte dostatečný počet vstupů do ruky Severu, když zahrajete 

v následujícím s: 432 s: AQ10976 srdcové eso v prvním kole, ztratíte dva zdvihy jen tehdy, 

když nemůžete žádným jiným způsobem zahrát lépe. (Když začnete impasem, který nebude 

sedět, můžete stát v dalším kole před nepříjemnou hádankou.) Nejlepší šanci na vypracování 

barvy bez odevzdání ani jediného zdvihu dává zahrání malou k dámě. Je pravděpodobnější, že 

odehráním esa v prvním kole ztratíte, než že získáte zdvih. 

 Protože bezpečná sehrávka tohoto typu je charakterizována skutečností, že častěji 

zdvih ztrácí než ho získává, používá se toto zahrání v párových turnajích jen zřídka. Pouze 

když jste ve zvlášť dobrém závazku - v takovém, do kterého dojde podle vašeho mínění jen 

málo jiných párů, měli byste se obrátit k tomuto typu pojištění. 

 Druhý typ bezpečné sehrávky je ve skutečnosti špatně pojmenován, protože do této 

kategorie řadíme rozdání, která nemohou nikdy zdvih ztratit. V bridžové literatuře se také 

označují jako "bezpečná sehrávka", ale měli bychom se o nich zmiňovat spíše jako o 

"opatrných zahráních". V naší knize není dost místa na to, abych se pokoušel o nějaké 

revoluční změny v bridžové terminologii, proto se (dočasně) zařadím k ostatním a budu 

nazývat i tato zahrání "bezpečnou sehrávkou". Protože tato zahrání jsou úspěšná vždy, měli 



bychom je také vždycky používat, za předpokladu, že máme dostatek vstupů atp. 

 Uvádím tři základní příklady druhého typu "bezpečné sehrávky": 

p: AK108  p: Q9732  Když budete chtít udělat všechny zdvihy v pikách, Hrajte nejdříve eso. 

Tím se pojišťujete proti případu, že by měl některý ze soupeřů čtvrtého kluka, zatímco 

zahrajete-li nejprve dámu a všechny čtyři piky bude mít Východ, budete se muset hanbou 

červenat. Ve výše uvedené kombinaci si můžete úspěšný výsledek zajistit zcela, ale někdy se 

můžete pojistit jen proti určitým rozlohám. 

p: AK32   p: Q9876    Tentokrát nemáte naději, bude-li mít všechny čtyři piky Východ, proto 

byste měli zahrát nejprve dámu, jen pro případ, že by měl čtyři piky W. 

 Bezpečná zahrání tohoto typu někdy znamenají zvolit nejpravděpodobnější způsob 

sehrávky, ale být i přesto opatrný. Když máte deset karet bez krále, je podle pravděpodobnosti 

p: J96   p: AQ87543 nejlepší impasovat. "Bezpečná sehrávka" je zahrát se stolu kluka, jen 

pro případ, že by měl Východ všechny tři zbývající piky. 

 Všichni dobří hráči vědí, jak správně rozehrávat tyto kombinace a mnoho jiných. Je 

užitečné naučit se je správně sehrávat ne proto, že byste na to u stolu nepřišli, ale proto, že je 

otravné přemýšlet o nich při partii, zvláště, když byste měli přemýšlet o jiných věcech. 

 Existují doslova tisíce možných kombinací a tedy i stovky bezpečných sehrávek. I 

když všichni dobří hráči znají ty běžné, skoro nikdo nezná ty tajuplné, které se vyskytují jen 

zřídka. A to je správný přístup. Doporučuji vám, abyste si oprášili své kombinace a jejich 

rozehrávání (ve všech příručkách se o tom dočtete), pokud je to potřeba, ale nepřehánějte to. 

Nejdůležitější pro používání v topskórových turnajích je třetí typ bezpečné sehrávky a o něm 

právě chci zde hovořit. Nemohl jsem ovšem začít diskusi právě tímto typem, protože ho 

nejsnáze pochopíme jako typ kompromisní. Protože tento typ sehrávky nebyl ještě 

pojmenován (pokud vím), nazvu jej "kompromisní bezpečnou sehrávkou". 

 Při kompromisní bezpečné sehrávce nejdete tak daleko, jako při skutečné bezpečné 

sehrávce. Nechcete si za každou cenu zabezpečit závazek, protože nechcete zahrát něco, co by 

pravděpodobně stálo zdvih ve srovnání s jiným zahráním, kterého by mohli použít ostatní 

hráči. Ovšem nechcete také se vůbec nesnažit o určité bezpečí. Krátce řečeno, chcete, bude-li 

to možné, najít takovou bezpečnou sehrávku, která by vám poskytla trochu jistoty, aniž byste 

jí zbytečně riskoval ztrátu zdvihu, který by jiní mohli udělat. 

 Některá z těchto kompromisních zahrání se velmi blíží jednomu ze dvou zbývajících 

typů. Uvedu zde jako příklad jedno z nich, které bych jen tak-tak charakterizoval jako 

kompromisní. 

p: A932  p: KJ654  Normální způsob zahrání této barvy hlavním hráčem (S) je malá k esu a 

pak malá ke KJ. Když E přizná, HH upadne do dlouhého zadumání a hledá řešení na stropě, 

na podlaze, na svém zápěstí (pokud drží karty v ruce), či hledá i jiná znamení. 

 Nakonec HH buď impasuje nebo hraje na spadnutí, buď uhodl nebo ne a buď se 

usmívá, nebo vztekle zatíná na stole ruku v pěst. Na tomto způsobu sehrávky není vlastně nic 

nesprávného, až na to, že si tak můžete uhnat žaludeční vředy. Trochu větší pravděpodobnost 

má hra ve druhém kole na spadnutí ale rozdíl je minimální a mnoho hráčů raději pokaždé 

znovu hádá v domnění, že tentokrát jim jejich "intuice" řekne, co mají udělat. Jestliže 

náhodou patříte k těm, kteří mají tuto "intuici", hrajte dál tímto způsobem a budete mít 

úžasnou výhodu. 

 Jestliže vaše duševní vnuknutí či "intuice" nestojí ani za fajfku tabáku, budete se 

prostě pokaždé spoléhat na pravděpodobnější způsob. Když už jste se ovšem rozhodli předem 

zahrát na spadnutí, odehrajte nejprve krále. Stejně byste hráli na spadnutí a občas (v jednom 

případě ze 20) bude W mít všechny čtyři piky a vy provedete bezpečnou sehrávku. 

 Toto nepatří ke druhému typu bezpečné sehrávky, protože se tím vzdáváte 

"intuičního" způsobu rozehrávání, ze kterého někteří hráči skutečně mohou těžit. Když nejste 

jedním z nich, pamatujte si bezpečnou součást bezpečné sehrávky. 



 Předcházející případ se netýkal konkrétní volby sehrání v párovém turnaji. Příklad 

takového kompromisního bezpečného zahrání v párovém turnaji je tento: 

73   84    AKJ7654   54   N:     3 BT 

AK2  AJ10  32  A7632   S:   1 BT  pas 

 W nese pikového kluka proti závazku 3 BT a vy ho berete králem. Závazek je to 

dobrý, ale normální. Dražba asi proběhne stejně u mnoha jiných stolů, a i kdyby ne, do 3 BT 

se dá dojít mnoha jinými způsoby.  

 Pravá bezpečná sehrávka v kárech, která by připadala v úvahu v rabrovém bridži (a v 

týmech, ovšem), je nést káro a když W přizná, dát se stolu malou. To zaručuje šest kárových 

zdvihů a splnění závazku (alespoň s jedním nadzdvihem). 

 V topskórově hodnoceném turnaji (dvojic či jednotlivců) je takové zahrání ovšem 

hloupost. Nemůžete si dovolit odevzdat zdvih ve 40% případů, abyste se pojistil proti situaci, 

která má % výskytu pouze 5 %! Ovšem obdobně, hra podle zásady maximálního zisku 

spočívající v odehrání esa a krále (nebo, lépe, po prvním káru zahrát srdcový impas), která je 

nejlepší v případě, když potřebujeme sedm kárových zdvihů, by také nebyla rozumná, protože 

přináší velmi vážné nebezpečí nesplnění loženého závazku, což je v rozporu se "zásadou 

plusového skóre, stejně jako se zdravým rozumem. 

 Chce to prostě kompromis: impasujte v prvním kole károvým klukem! To je 

modifikovaná bezpečná sehrávka v tom, že zaručuje závazek ve všech případech, kromě toho, 

kdy W má, všechna čtyři kára (a my víme, že se v tom případě stejně nedá nic dělat) a ztrácím 

tím jen velmi málo, protože tento způsob zahrání je jen o málo horší než odehrání krále a esa 

ve snaze získat všech sedm kárových zdvihů (prohrává jen tehdy, má-li E singl nebo dubl 

dámu; získává, má-li E malého singla.) 

 Když impas nebude sedět, uděláte si svých deset zdvihů (což je pravděpodobné 

maximum, byl-li výnos normální a E měl třetí dámu károvou). Pokud bude kárový kluk držet 

a E přizná, měl byste zahrát srdcový impas. To, že W vynesl pikového kluka, zvětšuje 

pravděpodobnost, že nemá v srdcích KQ nad obvyklých 75%. Můžete se rozhodnout později, 

zda zahrát nebo nezahrát druhý srdcový impas (pravděpodobně byste ho zahrát měli) podle 

toho, jak jsou rozložena kára, jak si budou soupeři odhazovat - budou mít asi problémy, atd. 

 Princip tohoto zahrání je v tom, že rozehráváte kára způsobem, který je bezpečný proti 

většině možných kombinací zbývajících karet, ale který vám také dává téměř stejně dobrou 

šanci na získání maximálního počtu zdvihů. Všimněte si, že impas károvým klukem v prvním 

kole není ani nejlepší hrou na maximální počet zdvihů, ani úplně bezpečná sehrávka na 

zajištění závazku. Je to ale jasně nejlepší hra pro párový turnaj. Takové kompromisní 

manévry jsou jednou z věcí, pro které je bridž v topskórovém hodnocení tak zajímavý, 

protože tato technika je v jiných formách bridže (rabr, družstva) neobvyklá. Uvedu další 

příklad, kdy můžete kombinovat bezpečí s dobrou, i když ne nejlepší hrou na maximální počet 

zdvihů: Jestliže jste vy hlavním hráčem v závazku 7 BT (to není obzvlášť dobrý závazek), 

KQJ6   AK10   A2   J864    potřebujete čtyři trefové zdvihy. Nejlepší rozehrání 

A53    Q86   K64   AQ97   trefů ve snaze získat čtyři zdvihy je vynést se stolu 

kluka a hrát na to, že E má K10 nebo W má singl desítku. Pokud jste ovšem v poklidnějším 

závazku 6 BT, potřebujete pouze tři trefové zdvihy. Nejlepší hra na tři trefové zdvihy je hrát 

malý tref k dámě. Pokud král vezme zdvih, zahrajte ve druhém kole eso.Tím ztrácíte dva 

trefové zdvihy jen tehdy, měl-li W singl krále a je to nejlepší způsob, který máte k dispozici, 

 Měli byste, zvolit tuto bezpečnou sehrávku v 6 BT, ale jen proto, že si tím 

zachováváte značnou šanci na nadzdvih. Pokud bude E mít singl krále, nebo W singl desítku, 

nadzdvih je na světě hned. Pokud bude dáma v prvním kole držet, měli byste přejít na stůl a 

nést malý tref. Pokud měl E dubl krále, uděláte nadzdvih. Když E krále nezahraje, pokryjte 

jeho kartu (nebo dáte eso, když nepřizná, je možné, že W v prvním kole propustil), čímž si 

zajistíte splnění závazku. 



 Kompromisní bezpečná sehrávka je důležitou zbraní v arzenálu hráče párových 

turnajů. Protože se tyto techniky nevyskytují v rabrovém bridži, většina bridžové literatury se 

jimi nezabývá. (Ve většině bridžových knih o technice hry v topskórových turnajích nenajdete 

nic.) V turnajích dvojic ale budete mít dost často příležitost použít této kompromisní bezpečné 

sehrávky. Další příklad dost komplexně ilustruje bezpečnou sehrávku kompromisní: (všichni 

ve 2., párák) 

94   63   1053   AQ7532   N:    1 BT   2 piky 

AK632   AKQJ   84   64   S:   1 pik  2 srdce  pas 

 W vynáší károvou dvojku k esu Východu. Ten vrací károvou trojku a W bere klukem 

a hraje krále. Není důvodu pro propuštění tohoto zdvihu, proto HH snapuje. 

 V rabrovém bridži je normální sehrávkou v této fázi odevzdání jednoho trumfového 

zdvihu. Za předpokladu, že rozloha trumfů nebude horší než 4-2, splnění závazku je 100% 

zajištěno. Kdo by dělal hokus-pokusy ve snaze získat o 30 bodíků víc? Je možné, že když se 

pokusíte o trefový impas a ten nesedí, dostanou obránci trefový snap možná i z krátkých 

trumfů. Nebo kára nemusí být 4-4 jak to dosud vypadá a E může sebrat trefovým králem a 

zanést káro, čímž dá Západu přesnap a možná Západ dá zase trefový snap Východu! (Jestliže 

vypustíte trumf, toto nebezpečí je sníženo, protože když soupeři zanesou čtvrté káro, můžete 

si shodit tref.) 

 Jinou alternativou je odehrát si dva vysoké trumfy a odehrávat si vysoká srdce, čímž 

odevzdáte dva trumfové zdvihy. To zabezpečuje závazek, pokud trumfy nebudou rozloženy 

hůře než 4-2. (Kdyby si byl HH jist, že jsou kára 4-4, mohl by nést bezpečně třetí kolo 

trumfů.) 

 Při topskórovém hodnocení si ovšem nemůžete dovolit pojišťovat se proti 

nepravděpodobným možnostem, když se tím vzdáte zásadní hry na nadzdvih. Když začnete 

vypuštěním trumfu, protivníci pravděpodobně nebudou mít nic lepšího na práci, než to, že 

vám trumf vrátí. Teď když se ukáže, že E měl čtyři trumfy, nemůžete zahrát trefový impas 

bezpečně (ztratíte dva trumfové, jeden trefový a tři kárové zdvihy, pokud nebude sedět). 

Když ale nejdříve zaimpasujete trefy, jste v poměrném bezpečí. Možná, že bude příliš 

riskantní zahrát na rozlohu piků 3-3 v pozdějším průběhu, ale je pravděpodobnější, že bude 

sedět trefový impas (šance asi 50%), než že budou trumfy 3-3 (šance asi 35%). Proto byste 

měli v topskórovém turnaji zahrát nejprve trefový impas. Hra může pokračovat dvěma 

způsoby. Pokud bude impas sedět, vydáte teď pik. Tím si zajistíte možnost hrát na 

3-3 piky, aniž by vám hrozilo nebezpečí, že ztratíte o zdvih víc v kárech. (Pokud si soupeři 

dají trefový snap, je velmi pravděpodobné, že to bude z dlouhých trumfů.) 

 Pokud trefový impas nebude sedět a přijde tref zpátky k esu na stole, nemáte co byste 

získali vydáním trumfu. Pravděpodobně vezme tento zdvih soupeř mající třináctý tref a 

vynese ho, čímž si obrana vypracuje další trumfový zdvih, jsou-li trumfy 3-3. Vezměte tedy 

trefovým esem a odehrajte si A-K v pikách, oba soupeři přiznávají. V tuto chvíli si už můžete 

bezpečně odehrávat srdce, čímž odevzdáte dva trumfové zdvihy a zajistíte si splnění závazku; 

nebo můžete zanést třetí trumf a splnit s nadzdvihem, když budou piky 3-3 a spadnout, budou-

li 4-2 (soupeři vás dotrumfují a odehrají si káro). 

 Většinou je pravděpodobnější, že budou piky 4-2 než 3-3, ale zde, když kára a trefy 

byly rozloženy pravidelně, je to téměř 50% hádanka. Měli byste posuzovat tuto situaci stejně 

jako v případě riskantního impasu. 

 Správné zahrání je opět kompromis. Hrajte srdcové eso, krále a kluka! 

 Pokud projdou tři kola srdcí, už víte jak na to. Znáte odehrané karty ve všech barvách 

a to by vám mělo pomoci při rozhodování.  

 Sehrávka v tomto rozdání ukazuje důležitý rozdíl mezi nejlepší technikou sehrávky 

v rabrovém bridži a v topskórově hodnoceném turnaji. V rabrovém bridži je obyčejně dobré 

udělat si na začátku celkový plán a měnit ho jen tehdy, stane-li se něco neobvyklého. (Právě 



tak to učí vskutku všechny různé učebnice bridže.) To je velmi praktické, protože máme před 

sebou vždy pevný cíl - splnit závazek. Když si ale plánujeme sehrávku v topskórovém turnaji, 

často se stává, že si můžeme připravit pouze dočasný plán. V tomto rozdání to byl trefový 

impas, i když byl do jisté míry nebezpečný, bylo pravděpodobnější, že přinese nadzdvih, než 

trumfová rozloha 3-3. V pozdějším stádiu záležela vaše sehrávka na tom, co se stalo předtím. 

Ve skutečnosti jste stál před řadou rozhodnutí, jak hrát na co největší počet zdvihů 

s rozumnou dávkou bezpečí. 

 Ještě jedna poznámka nakonec. Jako příklad jsem vybral rozdání s několika typickými 

rysy. První, jak jsme uvedli výše, byl ten, že v rabrovém bridži by rozdání nebylo ani zdaleka 

tak zajímavé jako v párovém turnaji s topskórovým hodnocením, protože HH by (za 

předpokladu rozumné trumfové rozlohy) vždycky závazek splnil a o to by mu šlo. Za druhé, 

závazek je to normální a jasný, nemusíme tedy brát v úvahu páry v jiných závazcích. Třetím a 

nejdůležitějším rysem bylo to, že rozbor postupu HH je velmi komplikovaný, žádné 

rozhodnutí nebylo úplně přesné a jasné. Ve skutečnosti byste se mnou mohli diskutovat o 

některých způsobech sehrávky, které jsem doporučil. 

 Myslím si, že ten malý počet bridžových knih, zabývajících se problematikou 

párových turnajů nepostupuje správně, když uvádí rozdání, ve kterých je postup zcela 

jednoznačný. (Red. pozn.: Ale buďme rádi i za ně, autor měl spíše říci jen rozdání 

jednoznačná.) Aby bylo jasno, je nutné znát způsoby sehrávky ve velmi dobrém nebo velmi 

špatném závazku nebo když jiní HH budou sehrávat závazek jiný. Ale situace, kdy máte 

zahrát opačný impas hrajete-li ve špatných trumfech, nebo zajištění se proti rozloze 5-1, 

myslíte-li si, že jste jediný pár, který vydražil slem v levné barvě, se vyskytují jen zřídka. 

Zahrání pro diváky, i když stojí za prostudování, hrají jen malou úlohu v boji o vítězství  

v běžných turnajích dvojic. 

 Rozhodující pro to, zda jste nebo nejste úspěšný hráč topskórových turnajů je vaše 

rozhodování v mezních situacích. Obyčejných rozdání je dvanáct do tuctu, příležitost 

k expertnímu zahrání se naskytne jednou za uherský měsíc, senzační coup jednou za život. 

Když se snažíte zvolit nejlepší linii sehrávky při topovém hodnocení, mějte vždy na mysli 

zásadu kompromisní bezpečné sehrávky - v "normálních" situacích podnikejte rozumná 

rizika. 

13. Sehrávka v topskórových turnajích – Kviz 
 Smyslem tohoto kvizu je pomoci vám v pochopení některých zásad sehrávky hlavního 

hráče při topovém hodnocení (soutěžní body match points), které jsme probrali 

v předcházejících kapitolách. Ve všech případech se rozhodněte nejenom jak byste sehrával, 

ale také proč. Tento kviz není nijak snadný. Když zodpovíte správně na. více než polovinu 

otázek, nechtěl bych vás mít ve své skupině v příštím párovém turnaji. 

AJx   K109x   xxx   xxx   N:     pas     (1) 

Kx   AQJx   Kxx   xxxx   S:   1 BT (12-14) 

  W vynáší károvou dámu a E dává eso. Vrací další káro. Berete a odehráváte si čtyři 

srdce, na které si W odhazuje tref a pik a E pik. Hrajete pikového krále a další pik a nic 

zajímavého se nestalo. Budete impasovat ? 

Jxxx     AKJ     xxx     Jxx   N:  1 pik     3 srdce    pas     (2) 

Axxx  x  KQ10  KQJ10xx   S:  1 tref     2 piky      3 BT 

 W nese károvou dvojku a vy berete kluka Východu králem. Hrajete trefy, W bere třetí 

kolo esem a E si shazuje prostřední srdce. W hraje malé káro k vaší desítce, E přiznává. 

Hrajete dál trefy a oba soupeři si odhazují srdce. Budete hrát srdcový impas? 

J9   l0x   QJ10xx   AK32   N:  3 BT       (3) 

AK4   AQx   A9x   xxxx   S: 1 BT         pas. 

 W nese pikovou dvojku. Zkoušíte dát se stolu kluka, ale E dává dámu. Berete, hrajete 



tref na stůl a odtud károvou dámu, která drží. Nesete malé káro k devítce a W bere králem a 

vynáší pikovou desítku. Co uděláte teď? 

2     xxxxxx    KQxx   xx   N: ???
7
    S (ve 2.)   (4) 

AKQJxx   Ax   x   AKxx   S:  3 kára 4 piky   pasy. 

 W vynáší káro, E přebíjí krále stolu esem a vrací devítku. Odhazujete si srdce. 

W přiznává a vy berete na stole. Pokusíte se snapnout si tref na stole? 

Q6543   AK   AK   6432   Viz úvodní příklad kapitoly 10    (5) 

A10987   543   542   AK  a tam uváděné rozbory a poznámky 

  Závazek 6 BT, hraje Jih. Dražba popletená. W vynáší srdcového kluka, kterého berete 

na stole. Přemýšlíte o tom, co řeknete partnerovi, buď k ospravedlnění vaší dražby nebo ho 

chcete zepsout? Než se do toho dáte jak budete sehrávat? 

9876    AQJ    654   J109   A) Závazek: 7 BT, výnos: kárová Q    ( 6 ) 

AKQJ432   2   A2   AKQ   B) Závazek: 6 piků, výnos: kárová Q  

I když ve všech úlohách tohoto  C) Závazek: 6 BT, výnos: kárová Q 

problému jde, pouze o srdcový  D) Závazek: 7 piků, výnos: piková pětka (E přiznává). 

impas, jsou čtyři otázky seřazeny podle obtížnosti.  

 

ŘEŠENÍ: 

(l)  Ano. Většina hráčů otevírá silným 1 BT. U většiny ostatních stolů bude proto dražba 

probíhat: 

N:  1 srdce  pas,   nebo   N:       2 srdce  

S:  1 tref        2 srdce     S:   1 srdce     pas. 

 Závazek 2 srdce je zřejmě splnitelný, proto když vy splníte 1 BT =, bude to špatný 

výsledek. Musíte proto riskovat pikový impas, abyste se pokusili splnit 2 BT. Z toho 

nevyplývá, že když sedí pikový impas, ostatní budou plnit 3 srdce. Mohou je udělat, ale hráči 

ve 2 srdcích nebudou pravděpodobně riskovat pikový impas. 

(2)  Proboha ne! Pokud impas nesedí, pravděpodobně spadnete a takové nebezpečí za to 

nestojí. Vydražili jste závazek roku. Většina párů bude hrát 4 piky nebo částečný závazek v 

pikách a 4 piky téměř jistě nejdou. Chcete-li se o tom přesvědčit, zahrajte pikové eso. 

Nespadne-li nějaká figura 4 piky nejdou splnit. Protože většina (nebo všechny) párů bude 

v nějakém pikovém závazku, nemůžete nadzdvihem v BT nic získat. 

(3)  Měl byste vzít pik, odblokovat si kára, zahrát tref na stůl, odehrát si kára a zahrát 

srdcový impas. Měli byste risknout srdcový impas, protože se vám zatím nic nedaří: W našel 

nejlepší výnos a vy jste špatně uhodl piky. Neměli byste propouštět pikovou desítku, protože 

Západ by mohlo napadnout aby zahrál tref, což by mohlo být potenciálně nepříjemné, možná 

že byste musel dvakrát trefy pustit, čímž byste se vzdal jakékoli šance na nadzdvih. 

(4)  Ne. Je pravda, že máte dobrou možnost udělat nadzdvih, ale je jasné, že E mohl 

závazek porazit, kdyby vrátil ve druhém zdvihu trumf. Doufal, že jeho partner má singl káro, 

ale to byla asi špatná úvaha z mnoha důvodů: je pravděpodobnější, že singla bude mít Jih; W 

může mít originální trumfový zdvih; hlavní hráč má velmi slabý stůl a vrácený trumf porazí 

asi závazek tak jako tak (všimněte si, že Jih má supermaximum a po vrácení trumfu nemůže 

splnit 4 piky). Nebezpečí spočívající v pokusu o snapnutí trefu je to, že E s rozlohou 2-3-6-2 

přesnapne a pak ponese vysoké káro, čímž vypromuje trumfový zdvih Západu. To že E zvolil 

ve druhém zdvihu kárový výnos svědčí vlastně pro to, že se nebojí trefového snapu na stole (i 

když stejně zahrál špatně). 

(5)  Vaše jediná šance je zahrát se stolu pikovou dámu v naději, že W má singl kluka. 

Téměř všichni budou hrát nějaký pikový závazek. Když spadnete dvakrát, budete horší i než 

                                                 
7
 tady mám bohužel originál nečitelný 



ty páry, které jednou spadnou ze 7 piků. Proto musíte doufat, že uděláte o jeden zdvih méně 

než páry v pikových závazcích a doufat, že některé páry dojdou do 7 piků a jednou spadnou. 

Protože tyto páry splní 7 piků, bude-li mít některý protivník singl krále, musíte doufat, že W 

má singl kluka, a proto oni spadnou a vy spadnete jen jednou. 

(6).  Toto je jedna ze situací, kdy není jasné co je "normální" závazek. Všechny čtyři 

závazky uvedené v kvizu jsou pravděpodobné a žádný z nich není špatný. V 7 BT máte 50% 

šanci na top, v 7 pikách můžete uhodnout srdcového krále u kteréhokoliv protivníka, 6 piků je 

ložených a můžete se bezpečně pokusit o nadzdvih, budete-li chtít a 6 BT může být lepší 

výsledek než 6 piků, ale v pokusu o nadzdvih je určité riziko. Proto je obtížné stanovit co 

bude hrát "sál" v tomto rozdání, musíte prostě co nejlépe zanalyzovat svůj vlastní závazek (v 

tomto kvizu všechny čtyři závazky).  

A) Závazek 7 BT. 

 Je jasné, že S musí zahrát srdcový impas. Bylo by pošetilé impas nehrát a docílit 

minusového skóre když máte šanci na top. Nemusíte ovšem spěchat. Nejprve si odehrajte 

svých jedenáct zdvihů. Má-li E srdcového krále, musel by mít nervy ze železa a určitou touhu 

po sebezničení, pokud by si ho osingloval (plus perfektní spolupráci partnera - W si musí 

nechat malé srdce a zahodit kárového kluka), takže když impas nesedí, spadnete jen jednou. 

Není důvod, abyste riskoval více než jeden pád. Nějaká minusová skóre se mohou na 

zápisovém lístku objevit a nějaký ten bod za to získáte. Pokud nehrajete proti vysloveně 

nezkušeným hráčům, o které je dnes už nouze, neměli byste brát v úvahu žádné "marky", 

které by si soupeři dávali v srdcích. Ti vidí na stole AQJ a nehrají s vámi. Budete-li se 

pokoušet usoudit, zda jsou jejich marky pravé, může to mít úspěch, ale pravděpodobně  

pak zase začnete hrát žolíky. Prostě zahrajte impas a doufejte, že to dobře dopadne.  

B) Závazek 6 piků. 

 Podle výnosu nemůžete usoudit, který ze soupeřů má srdcového krále, proto je 

normální hledat ho u Východu. Po dotrumfování zahrajte srdcové eso a dámu (když E dá 

malou, shodíte káro). Šance na nadzdvih je stejná ať impasujete srdce kterýmkoliv směrem, 

ale když se zmýlíte v jednom směru, spadnete, zatímco když impas nesedí v druhém směru, 

závazek přesto splníte. (Ve skutečnosti je trochu, nepatrně pravděpodobnější hledat srdcového 

krále u Východu. Impasovat W je dobré, má-li W srdcového krále, impasovat E je dobré, má-

li E srdcového krále a i když má W singl krále. Tím, že hledáte krále u E, dáváte si navíc 

možnost, že W má krále singl. Samozřejmě šance, že kterýkoli ze soupeřů má singl srdce je 

nesmírně malá, nemluvě o singl králi a můžeme ji zanedbat. Někdy bychom ovšem neměli ani 

tyto malé rozdíly přehlížet.) Neodehrávejte si příliš mnoho trumfů před rozehráním srdcí, 

potřebujete ještě jeden trumfový vstup na stůl, pokud E pokryje dámu (a to jistě udělá, když 

uvidí, že nemáte na stůl vstup!).  

C) Závazek 6 BT. 

 To je dost složité. Na první pohled by se mohlo zdát, že způsob sehrávky navržený pro 

7 BT bychom mohli použít i zde. Potíž je v tom, že schopný E by si mohl v tomto závazku 

oplonkovat srdcového krále. (E si možná neuvědomí, že hlavni hráči v 6 pikách mají 

oboustranný impas na srdcového krále. Může si myslet, že hlavní hráč má v ruce dvě srdce a 

bude hrát v BT srdcový impas, protože hráči v 6 pikách si budou moci dovolit pokusit se o 

nadzdvih. A skutečně by bylo správné, kdyby měl HH sehrávající 6 BT dvě srdce a jedno 

káro, zahrát srdcový impas. Pokud by situace byla taková, E ví, že 6 piků se splní "aku" a on 

se proto musí pokusit porazit 6 BT, nikoliv zamezit nadzdvihu.) Vůči ostatním hráčům 

sehrávajícím 6 BT si můžeme hodit pětníkem zda impasovat nebo ne. Všichni stojí před 

stejným problémem a šance je 50:50. Ale jak jsme viděli, hráči v 6 pikách mají důvod, aby 

hráli na srdcového krále u Východu. (Předpokládáme, že výnos proti oběma závazkům je 

normální.) Proto jestliže E má srdcového krále, musí být na tom S v 6 BT hůře ve srovnání 

s HH v 6 pikách. Může tedy docela dobře předpokládat, že srdcový král je u Západu. Ale 



jestliže má srdcového krále Západ, hráči v 6 pikách neudělají nadzdvih, nemáme tedy proč 

riskovat impas. 

 Počkejte ale chvíli! Před nedávnem jsme si mysleli, že by si E mohl oplonkovat 

srdcového krále. Je-li tomu tak, budete přece jen lepší než páry v 6 pikách, když si odehrajete 

své vysoké karty a pak nezahrajete srdcový impas. Tak dosáhnete lepšího skóre než HH 

v 6 pikách když si E rozhodne oplonkovat srdcového krále a horší skóre budete mít pouze ve 

srovnání s hráči v 6 BT, kteří budou hrát srdcový impas a ten bude sedět. 

 Tak bychom mohli v tomto rozboru pokračovat po celé hodiny (a na mnohých 

dlouhých stránkách). Máme-li to nějak uzavřít, HH by si měl uvědomit, že hraje hlavně proti 

jiným párům v 6 BT (nikoliv proti párům hrajícím 6 piků). Proto doporučujeme odehrát si 11 

nesrdcových zdvihů a použít každou dostupnou informaci o Východu při rozhodování zda 

hrát či nehrát srdcový impas. Problém je ve skutečnosti ještě složitější, protože by S měl 

uvážit, kolik párů spadne z velkého slemu, pokud z něho spadnou, ale to by zabralo celou 

další kapitolu.  

D.) Závazek 7 piků. 

 To je vynikající problém z oblasti hry v topskórovém turnaji. Kdyby nic jiného, 

ukazuje jaké jedinečné úvahy se nám naskýtají, se kterými se u jiných forem bridže 

nesetkáme. 

 Je velmi pravděpodobné, že jen málo HH (pokud vůbec někdo) spadne v tomto 

rozdání z malého slemu. Podívejme se, co by se muselo stát, aby byl malý slem poražen: 

1. Závazek musí být 6 BT. 2. Výnos musí být káro (všimněte si, že tento HH nemá důvod 

předpokládat, že W nutně vynese káro proti 6 BT). 3. HH se musí rozhodnout pro srdcový 

impas. 4. E si musí oplonkovat v koncovce svého srdcového K. Z praktických důvodů může 

proto hráč v 7 pikách předpokládat, že všechny páry, které vydraží šestku dosáhnou plusové 

skóre a on je proto buď předčí nebo za nimi zaostane podle toho, zda uhodne který ze soupeřů 

má srdcového krále. 

 Proto jelikož všichni hráči v 7 pikách stojí před stejnou hádankou, jediný jiný závazek, 

který musíme brát v úvahu je 7 BT. A z toho vyplývá, že by měl HH hrát na srdcového krále 

u Východu. protože jde pouze o páry v 7 BT, můžeme si klidně myslet, že všichni ostatní jsou 

v 7 BT. V tom případě je to pro ostatní HH "procházka po Václaváku", protože "všichni" 

splní 7 BT. Tedy jedinou šancí našeho HH je, že srdcového krále má Východ, Poučení: 

Některé oboustranné impasy ve skutečnosti vůbec nejsou oboustranné. 

14. Soutěže družstev 
 (Red. pozn.: Míní se družstva tvořená čtyřmi hrajícími členy. Fakt, že v nejběžnějších 

typech soutěží družstev, týmů {jako např., ligy, divize i "švýcarské" způsoby} bývá možno 

pro určitou část utkání {určitý počet rozdání} některé členy družstva vystřídat dalšími, není 

nijak významný. Nutno však připomenout, že existují i "bleskové" soutěže družstev - 

"patony" - kde bývá užito vhodně specielního kombinovaného způsobu hodnocení, při němž 

se kloubí hlediska "rozdílová" {běžná v soutěžích, o nichž pojednává tato kapitola} a hlediska 

"topskórová" {o nichž jsme podrobně uvažovali v předcházejících kapitolách}. Poměrný vliv 

obou hledisek pak závisí na propozicích takového turnaje a přiměřenou strategii a taktiku si 

musí už čtenář rozvážit sám. Za zmínku stojí i to, že je možno pořádat i přátelská utkání 

družstev "mnohočetných", tvořených např. třemi, čtyřmi i více dvojicemi, utkávajícími se 

zároveň s dvojicemi obdobného družstva soupeřů. Tento způsob je u nás téměř neznámý, ale 

spadá plně do této kapitoly, která se zabývá podstatou - aspekty hodnocení kvantitativního, 

''rozdílového" a faktem, že výsledek nezávisí na tom, jakých výsledků dosáhnou v 

stejném rozdání nějaké "cizí" stoly. Uvědomte si to!) 

 Průměrní hráči se straní soutěží družstev z několika důvodů. Tvoří-li soutěžní celek 

čtyři hráči místo dvou, zodpovědnost je větší. Závisí na vás nejenom váš partner, ale i dva (či 



víc) další hráči. Tři místo jednoho mohou hledat vaše chyby v dražbě, sehrávce a obraně. (A 

tím spíše i třeba "nehrající kapitán", jehož je to svým způsobem povinností, aby místo hráčů, 

kteří nejsou ve formě, postavil pro další hru jiné členy družstva.) Dobří spoluhráči jsou 

samozřejmě natolik na výši, že vám nic nevyčítají, dobrý partner má ovšem stejné vlastnosti a 

my všichni víme, jak je dnes těžké takové příjemné partnery najít (nemluvě o talentovaných). 

 Je také mnohem snadnější nalézt v domácích podmínkách čtyři bridžisty než osm. 

Nebo, když mluvíme o soutěžích, je snadnější najít si partnera na soutěž dvojic než další tři 

hráče pro soutěž družstev.  

 A nakonec, výsledky průměrného hráče v soutěžích družstev jsou horší než výsledky 

hráčů lepších. Téměř kdokoli může vyhrát nějaký párový turnaj, když jeho pár hraje dobře a 

okolnosti jsou příznivé ale v soutěžích družstev jsou příznivé náhody velmi řídké. Proto je 

mnohem větší šance získat něco v soutěžích dvojic - ať už vám jde o slávu nebo mistrovské 

body. 

 I přes všechny tyto zábrany vám vřele soutěže družstev doporučuji. Je to 

nejzajímavější forma bridže, která vás i nejvíce uspokojí. Jednou z nejfantastičtějších a 

nejvíce stimulujících stránek bridže jsou diskuse o výsledcích a zajímavých rysech rozdání, 

která byla odehrána. Tyto rozbory jsou ještě lepší, mají-li je provádějící hráči shodný zájem 

na výsledku, jako v případě čtyř (nebo více) členů téhož družstva. 

 Dalším pozitivním rysem soutěží družstev je to, že odstraňují nepříjemné pocity, které 

máte, když si myslíte, že jste měli smůlu. V rabrovém bridži jste s partnerem odkázáni na 

milost a nemilost karet, které vám chodí. Slabší pár může porazit v rabrovém bridži pár 

silnější, když mu budou chodit lepší karty než je pravděpodobný průměr. (Red. pozn.: V 

dávných létech se konala i slavná utkání v rabrovém bridži, na velice mnoho rozdání, čímž 

měl být vliv náhody eliminován. Je ovšem zřejmé, že plně vyloučit náhodu při tomto způsobu 

prakticky nelze.) Při soutěžích družstev je faktor štěstí eliminován, obě strany mají šanci se 

stejnými kartami, takže družstvo může vinu za špatný výsledek svalovat jenom na sebe. 

V párových turnajích jste často se svým partnerem odkázáni na milost a nemilost "sálu". To 

znamená, že vaše skóre do značné míry závisí na tom, co udělá spousta neznámých lidí u 

jiných stolů. (R.p,: V běžných klubových turnajích jsou ovšem tito lidé u jiných stolů vaši 

známí, ale někdy tím hůř: Při větších turnajích, nezbytně dělených na oddělení však skutečně 

jde obvykle o neznámé veličiny, o hráče s nimiž se třeba ani v dalších kolech vůbec 

nepotkáte.) Obyčejně neudělají to co by měli. V současných velkých párových turnajích 

nemáte téměř žádnou šanci na vítězství, pokud vaši soupeři nenadělají Spoustu chyb, protože 

se vždycky najde někdo, jeho protivníci spoustu chyb nadělají a dostane tak "dáreček", který 

sotva můžete vlastním přičiněním předčit. Při soutěžích družstev se nemusíte obávat, co udělá 

ta spousta nevzdělanců (tj. těch hráčů, kteří nečetli tuto knihu) u jiných stolů, protože váš 

výsledek záleží pouze na výsledcích dosažených vámi a vaší kolegiální dvojicí z družstva. 

 Jinak řečeno, i když možná nebudete v soutěžích družstev vyhrávat tak často jako v 

párových turnajích, budete mít mnohem větší zábavu. Rovněž, a to je velmi důležité, když 

dopadnete špatně, budete vědět proč. Záleží totiž jen na tom, jak si povede vaše družstvo. 

Pamatuji se na mnoho turnajů dvojic, po kterých jsem se díval na nás výsledek s hrůzou a 

nemohl jsem mu uvěřit. Vůbec jsem si nedovedl vysvětlit, proč jsme dopadli tak špatně. To se 

ale v soutěži družstev nemůže nikdy stát.  

 Další příjemnou stránkou boje týmů je to, že je "vždy pod vaší kontrolou". To 

znamená, že když hrajete dobře, vždycky vyhrajete. To se sotva dá říci o párových turnajích. 

Dost často se vám podaří vynikajícím způsobem zahrát nějaké kolo v párovém turnaji a 

získáte jen něco málo nad průměr (nebo i dokonce trochu pod průměr). Hrál jsem v mnoha 

soutěžích družstev a nikdy jsem nehrál v turnaji, který by moje družstvo nemohlo vyhrát 

prostě tím, že by hrálo dobře. Pod pojmem "hrát dobře" nemám na mysli výnosy jako z 

otevřených karet, trojité skvízy či brilantní domyšlené hlášky založené na chvění očního víčka 



levého protihráče. Mám na mysli nečinění zřejmých chyb a nic víc. 

 Z toho vyplývá, že soutěže družstev jsou jediným správným měřítkem, kterým si 

můžete hodnotit své schopnosti. I když dobrý výsledek v párovém turnaji obvykle znamená, 

že dvojice, která ho dosáhla hrála dobře, vždycky tomu tak nebývá. A už vůbec nemusí být 

pravda, že pár, který dopadl špatně, nehrál dobře. 

 Při soutěžích družstev prostě nemůžete dosáhnout dobrých výsledků bez dobré hry a 

když jste dopadli špatně, znamená to, že v něčem byla chyba. Chcete-li opravdu vědět, jak 

hrajete bridž, dozvíte se to při soutěžích družstev. (Red. pozn.: Nedá mně to, trochu musím 

autorovi oponovat, když právě uvedl tak kategorické tvrzení. Není to věci na prospěch, ale 

přece jen je faktem, že i v soutěži družstev můžete dosáhnout dobrého výsledku bez dobré hry 

vlastní. Někdy to může být tím, že se "vezete" jako nejhorší hráč v týmu, který svou skvělou 

hrou vítězství zajistí, jindy prostě vyhrajete proto, že vaši soupeři u některého z obou stolů 

napáchají několik výrazných havárií a ještě jindy vyhrajete při mizerné hře proto, že tým 

soupeřů hrál ještě hůř.) 

 Z uvedených důvodů slabší hráči neradi soutěže družstev hrají. Proto i vy, účastníte-li 

se turnajů družstev a obyčejně skončíte někde uprostřed, uvědomte si, že to znamená, že 

schopnosti vašeho týmu jsou průměrné ve skupině nejlepších hráčů, protože ti 

slabší se takových, turnajů neúčastní, Mohlo by vás také zajímat, že pokud váš tým se 

umísťuje pravidelně v místních soutěžích družstev ve středu startovního pole (či líp), patříte 

beze sporu mezi nejlepší 1 % všech bridžistů. Jestliže se takto umísťujete v turnajích dvojic, 

nemůžeme to tak jistě tvrdit.  

 Většina lidí, kteří hrají bridž vážně, si přeje, aby si jiní o nich mysleli, že hrají dobře. 

Zvláště si přejí, aby si to o nich mysleli hráči, které oni sami považují za dobré (jedním 

důvodem je, že získají tak pro sebe lepší partnery a kolegy do týmu). Na co si myslíte, že se 

dívají mistři, když si prohlížejí výsledky nějakého turnaje? Máte pravdu, na výsledky soutěže 

družstev. Proč? Protože vědí, že soutěže družstev nejlépe ukáží sílu hráčů. Hráči mistrovské 

třídy si spíše všimnou kdo byl na druhém, třetím či dokonce čtvrtém místě v soutěži družstev, 

než kdo vyhrál nějaký velký párový turnaj. Síla hráčů se posuzuje podle výsledků zápasů 

družstev, nikoliv podle výsledků v párových turnajích. A mistři nemají rádi turnaje, ve 

kterých jsou soutěže družstev odsunuty na vedlejší kolej. 

 Red. pozn.: Nejpopulárnějšími formami vyhodnocování bridžových týmových utkání 

byly po mnoho let dva způsoby: "jednokrabicový" (board-a-match) s hodnocením každého 

rozdání zvlášť (lepší výsledek = 2 body, stejný=1, horší=0, tedy vlastně "topově") a "totální", 

užívající celkového slučování dílčích bodových výsledků za všechna rozdání, tj, hodnocení 

"rozdílové". Totální slučování prostých bodů bylo později nahrazeno novým způsobem - 

převodem dílčích zisků (rozdílů) či ztrát prostých b. na "IMP" (mezinárodní soutěžní body), o 

němž detailně pojednává následující kapitola. Výsledek utkání se přitom stanoví dle totálního 

rozdílu IMP a běžně se ještě dále převádí na tzv. body vítězné dle platných tabulek, nyní 

běžně v rozmezí 10:10 až 20:0, příp. 20:-5 apod. Uvedené dva hlavní způsoby hodnocení 

výsledku utkání družstev (příp. ovšem i dvojic či jednotlivců) souvisí se dvěma základními 

bridžového soutěžního klání. Jednokrabicové "minitopové" hodnocení je velmi blízké 

soutěžnímu topskórovému, totální sečítání (ať už v původní formě s prostými body nebo při 

převodech na IMP, nebo při ojediněle užívaném speciálním bodování tzv. "instant" body) je 

velmi blízké bridži rabrovému, nesoutěžnímu. V obou případech jsou ovšem žádoucí nevelká 

patřičná přizpůsobení. V novější době se pro utkání čtyřčlenných družstev začalo užívat 

příznivě hodnocení kombinované - dílem topové za každou krabici zvlášť (2-1-0) a dílem 

rozdílové dle celkové diference IMP za všechna rozdání odehraná ve vzájemném utkání. 

Svými aspekty je toto hodnocení asi uprostřed mezi uvedenými klasickými krajnostmi: 

jednokrabicovým topovým a totálním rozdílovým. Pro úspěšnou strategii a taktiku při tomto 

kombinovaném hodnocení je třeba uvažovat obě složky hodnocení v náležité míře. U 



neceloherních závazků vystupuje do popředí složka topová (nadzdvihy a dražší závazky mají 

cenu zlata jako v soutěžích dvojic), při hraničních prémiovaných celoherních a slemových 

závazcích nebo těžkých kontrovaných malérech výrazně vystupuje složka rozdílová. 

Podrobná ustanoveni o kombinovaném hodnocení a příslušné tabulky viz v platném 

Soutěžním řádu ČBS, který toto hodnocení závazně stanoví zejména pro "patony" - 

"blesková" utkání čtyřčlenných družstev systémem "každé jednou proti každému". 

Jednokrabicovky 

 Jednokrabicové hodnocení "na vítězství" (board-a-match) se s oblibou užívá v těch 

soutěžích, kde se v průběhu jednoho časového intervalu (session, např. večera) postupně 

utkává každé družstvo s každým, při nevelkém počtu rozdání na jednotlivé utkání - např. jen 

2-3, nebo skutečně jen s jedinou krabicí na jednotlivé utkání. Odtud se takový turnaj "paton" 

nazývá také "bleskový". Úspěch vašeho týmu v jednotlivém rozdání záleží jenom na dvou 

výsledcích dosažených jednotlivými dvojicemi vašeho družstva, z nichž jedna hraje na lince 

N-S, druhá na lince E-W, proti obdobně umístěným dvojicím jednoho družstva soupeřů (není 

přitom nezbytné, aby těchto dvou výsledků bylo dosaženo zároveň, ve stejném čase - v často 

užívaném "spojitém uspořádání" bývá jednoho z výsledků dosaženo v první půli turnaje 

(sezení), druhého z výsledků až v druhé polovině turnaje.) Skóre těchto dvou dílčích výsledků 

se slučuje a je-li zůstatek (saldo) kladný (ať už jen o +10 nebo o + několik tisíc!), "vyhráli" 

jste v této krabici 2 VB (vítězné body). Je-li zůstatek právě nula (tj. je-li dosaženo u obou 

stolů přesně stejného skóre, + a -), jde o remízu, nerozhodný výsledek, za který obě družstva  

dostávají po jednom VB. Je-li zůstatek záporný (Ať už jen -10 nebo jakkoliv horší!), 

"prohráli" jste v této krabici a nedostanete žádný vítězný bod. To je v podstatě topskórové 

hodnocení, při němž je top jen 2 VB. 

 Protože toto jednokrabicové hodnoceni jen dvou výsledku se shoduje s topovým 

hodnocením tak těsně (vlastně je jeho extrémem), měli byste uplatnit většinu vaší topskórové 

techniky v dražbě i sehrávce. Přece však je jeden důležitý rozdíl mezi běžným topskórovým 

turnajem více soutěžících, kdy se porovnává více výsledků a mezi jednokrabicovým 

sóloutkáním. V běžném topovém turnaji záleží na mnoha ostatních párech sedících na vaší 

lince, aby vás nepředstihli, na mnoha párech sedících na opačné lince, aby vám pomohli, tj. 

aby zabránili ostatním párům vaší linky získat lepší výsledky než je váš. Mnoho topskórových 

strategií je založeno na faktu, že obecně se nemáte spolehnout na všechny ty bezejmenné 

tváře tam někde v sále, aby vám pomohli, ale musíte osobně zabrat a vykonat něco sám. Také 

např. jsem doporučoval zdržet se při topskórovém hodnocení nejistého bránění, protože při 

svém bránění očekáváte nejen, že svou akcí zachráníte body, ale zároveň také očekáváte, že 

protipáry u ostatních stolů vydraží a splní také stejný závazek, k němuž dospěli vaši soupeři a 

o jehož odbránění jde. Zatímco tato druhá část úvahy je obyčejně v párovém turnaji bláhovou 

nadějí, je často zdravá v jednokrabicovém sóloutkání, protože jediný výsledek, který se 

počítá, je ten, kterého dosáhli vaši druzi! Takže, bráníte-li, očekáváte jenom to, že vaši druzi 

(druhá dvojice vašeho týmu), věrní zastánci a bojovníci, vydraží a uhrají správný závazek. To 

je očekávání daleko reálnější než to, které by vyžadovalo pomocnou spolupráci mnoha 

nevyrovnaných párů po celém sále! 

 Proto byste měl v jednokrabicovém utkání redukovat počet svých extrémních akcí. 

Nedávejte těsná hraniční kontra, nezavrhujte volně bránění, nepředražujte abyste dali 

soupeřům větší možnost udělat chybu atp. Při této koncepci jste v bezpečí, protože váš tým 

může sbírat body prostě technicky správným postupem u obou stolů. Nepotřebujete záviset na 

"sále" při ochraně svého skóre. Ve skutečnosti se často říká, že jednokrabicové utkání je hra 

zbabělců, protože nejlepší strategie je prostě sedět a brát to zlehka, čekat, že chybu udělají 

soupeři u jednoho z obou stolů. 

 U topskórové soutěže se někdy stává, že soupeři vám zadají zdvížek nebo dva a vy 



dostanete jen trochu nadprůměrné skóre, protože podobné chyby se spáchaly po celém sále. 

V jednokrabicovce takové utkání vyhráváte, neudělají-li tutéž chybu vaši druzi. Můžete 

namítnout, že vaši druzi ve skutečnosti chyby dělají. Možná, že dělají. Ale sotva je to vaše 

starost. Vše co můžete očekávat, je možnost zvítězit tím, že se chybám vyhnete vy a že 

nebudete přinucen k závislosti na chybách ostatních, půjdete-li do toho ostře ve snaze o 

absolutní maximum v naději, že zabezpečíte své druhy, shledáte, že prohrajete některá utkání, 

která jste mohl vyhrát prostým postojem na zemi. Většina turnajů se prohrává, nikoliv 

vyhrává a toto platí nejvýrazněji pro jednokrabicovky. 

 Přece však jsou nečetné případy, ve kterých byste se měl snažit své druhy podržet. 

Protože potřebujete jenom lepší výsledek k vítězství, než bude ten u druhého stolu a nezáleží 

vůbec na velikosti rozdílu, když víte, že máte zřejmý náskok, můžete někdy uplatnit šanci 

ochránit vaši druhou polovinu družstva proti případné smůle. 

Uvažte následující situaci: všichni v druhé, jednokrabicové utkání, hodnocení "na vítězství"  

J65   AQ52   K52   742   N:  1 srdce        pas. 

1087  J65  AJ109 AQ9   S:  1 káro  1 BT 

 Vaši soupeři, jak se brzy ukáže, nejsou z nejsilnějších. Západ vynesl pikovou dvojku. 

Na stole pustíte a chytíte devítku Východu svou desítkou (s klidným vzezřením, samozřejmě). 

Vynesete kárového kluka a Západ laskavě pokryje dámou. Vezmete károvým králem a vrátíte 

se do ruky károvou devítkou, všichni přiznávají. Nyní vynesete srdcového kluka. Západu se 

znelíbilo jak dopadlo jeho předchozí pokrytí a tak tentokrát propouští. Srdcový kluk drží. 

Odehrajete svá kára (oba soupeři odhazují trefy) a nesete srdce k dámě, která drží. Zkusíte 

srdcové eso. Srdce se dělí 3-3, Východ dává desítku. Odehrajete vypracované srdce, oba 

soupeři odhazují trefy. 

 Až dosud šlo všechno překrásně. Nyní obrátíte pozornost k trefům. Máte podniknout 

impas? Jestliže Západ vynesl od dvou pikových honérů, pravděpodobně nemá trefového krále 

vzhledem ke své dražební nečinnosti, ale jestliže Východ propustil s řekněme AKxxx 

v pikách, aby zachoval komunikaci, je trefový impas riskantní, protože nesedí-li, budete 

přidržen na třech BT, zatímco byste už teď mohl odehrát čtyři BT. 

 V topskórovém soutěžení by to bylo nesnadné rozhodnutí, protože si nemůžete být jist 

přesně kolik zdvihů potřebujete k získání dobrého skóre v této krabici a sotva můžete zakládat 

své úvahy na hře soupeřů. Možná, že budou některé páry bránit méně špatně a dovolí ostatním 

Jihům splnit 1 BT jen se dvěma nadzdvihy, takže byste měl vzít svůj jistý třetí nadzdvih jako 

jistý top.  

 Ale v jednokrabicovce je trefový impas samozřejmostí, protože byste měl vědět, že 

vaši druzi nebudou bránit ani zdaleka tak špatně jako to předvedli vaši soupeři, takže budou-li 

bránit beztrumfový čásťák, dovolí vydražiteli nejvýš osm zdvihů. Tedy jak by se mohlo stát, 

že byste krabici nevyhráli? - Nebude-li hrán 1 BT! To znamená, že buď budou vaši soupeři u 

druhého stolu v nedobrém závazku (a to vyhrajete tak jako tak) nebo se vaši druzi pustili do 

dražby a padli. Jsou ve druhé. Možná, že padnou za 200. Jeden BT s třemi nadzdvihy je za 

180, jeden BT se čtyřmi nadzdvihy je 210. 

J65    AQ92     K52    742    

     Jih   Západ   Sever   Východ 

AK32              Q94           1 káro              kontra            rekontra     pas 

K43             1087   pas           1 pik   kontra      pas 

Q63    874   pas     pas  

J103            K865        Skóre NS: 200 

    To je celé rozdání z turnaje 1961. Západ uhrál jen šest zdvihů.  

1087   J65    AJ109  AQ9   Toto bylextrémní případ, jak podržet vaše druhy v jejich  

    možném neštěstí. Kritickým místem v rozhodnutí byla úvaha, 

že budou-li vaši parťáci v obraně proti beztrumfovému částečnému závazku, už teď je toto 



utkání vyhráno tak jako tak. Tato úvaha by nebyla stejného významu v topskórovém 

soutěžení - dvojice EW stejné výkonnosti se mohou u ostatních stolů dražby zdržet. 

 Tento typ uvažování, který můžeme nazvat ''týmovým myšlením" je jedinou větší 

změnou, kterou byste měli provést ve svém topskórovém stylu, budete-li hrát jednokrabicové 

monoutkání. Red. pozn.: Ve zvýšené míře platí doporučení hrát "při zdi", víte-li že vaše druhá 

dvojice jsou mistři, případně alespoň lepší než vy. Naopak, není-li vaše druhá dvojice 

z nejsilnějších nebo dnes není patřičně ve formě, přece jen tu a tam bude lépe pozvednout se z 

lenošky a osobně zazářit. Ne ovšem proto, že by byla odpovědnost na vás,jen proto, abyste 

využili vhodné, příznivé příležitosti, která se právě zřetelně naskytla. 

Totální sečítání prostých bodů. 

 Skórování souhrnným sečítáním prostých bodů bylo užíváno v přátelských utkáních 

dvou družstev. (Není vhodné pro soutěžení většího počtu družstev - dosažitelná maxima v 

jednotlivých zápasech jsou nestejná, závislá i na "divokosti" či "plochosti" příslušných 

rozdání aj.) Souhrn bodů se počítá jako v KVARTU - bridži na čtyři rozdání - až na to, že se 

připočítává prémie 50 prostých bodů za splnění částečného závazku. Vaše dva páry (jeden N-

S, druhý E-W) družstva sloučí svá skóre a vy vyhráváte, prohráváte nebo remizujete podle 

toho, je-li váš celkový zůstatek (saldo) kladný, záporný nebo 0. 

 Ačkoliv se tohoto totálního sečítání prostých bodů už užívá málokdy, můžete se s ním 

tu a tam setkávat. (Počítají s ním Mezinárodní pravidla soutěžního bridže, která naopak 

nepočítají s rozdílovým hodnocením "skupinovkovým", kombinovaným, "instant" .aj.) 

Totální hodnocení má nejblíže k rabr-bridži, můžete si to zkusit v domácím, soutěžení dvou 

týmů, než přejdete na novější a lepší skórování "přes IMP", které je u většího, počtu družstev 

žádoucí. Při totálním sečítání bodů byste měl hrát stejně jako v rabr-bridži nebo v KVARTU, 

s jedinou výjimkou. Prémie 50 za splnění dílčího závazku je mnohem menší než skutečná 

hodnota částečného nápisu v rabrovém bridži. Proto byste neměl být tak dychtivý zabránit, 

soupeřům získání čásťáku. Také byste měl dražit celou hru volněji, zvláště ve druhé, protože 

máte méně co ztratit, nezajistíte-li alespoň částečný nápis. Teoreticky, měl byste dražit druhou 

hru s trochu méně než 40% šancí. Je to však velmi extrémní, protože i soupeři, kteří budou 

vědět, že půjdete do nejistých druhých her, budou tyto závazky kontrovat mnohem častěji než 

v rabr-bridži a napadáte-li víckrát než jednou (což bude docela možné), vaše ztráty budou 

významné. Proto bych zůstal u 40% pro dražbu druhé hry. (V rabru je hodnota čásťáku asi 

150 = 3*50) 

Zápasy družstev pořádané doma 

 I když je často dost obtížné pořádat doma soutěže družstev, vřele to doporučuji. 

Hrajete-li "normální komerc", v devíti případech z deseti vyhrají ti, kdo dostanou lepší karty a 

ostatní budou smutní, nespokojení a budou si stěžovat na smůlu. Vůbec vás totiž neuspokojí, 

když perfektní obranou zabráníte soupeřům, aby splnili osmý celoherní závazek, který jim za 

sebou přišel a tak prohrajete za večer jen 4500 bodů. 

 Jestliže můžete (nějakým způsobem) sehnat osm hráčů, budete mít větší zábavu. A 

kdykoliv se vám něco povede, bude na tom záležet. Domácí soutěže družstev mají všechny  

výhody soutěží družstev a můžete předpokládat, že vítězové budou ti, kdož hráli nejlépe. (To 

není vždy pravda, ale pamatujte si, že v bridži nic neplatí na 100%,) A když se vám podaří  

sehnat osm lidí a máte dost místa na hru, můžete uspořádat soutěž družstev s minimálním 

vybavením. Několik balíčků karet a několik bordů (krabic, stačí čtyři) je asi tak všechno, co 

budete potřebovat. Dobré je mít dvě místnosti, ale když máte k dispozici jen jednu, můžete i 

tak pořádat soutěž družstev s tím, že si hlášky budete psát a při sehrávce bude hlavní hráč 

říkat tiše, co má přijít se stolu nebo bude raději stůl obsluhovat sám. ("Posmrtné komentáře" 

ovšem nutno vyloučit!) 



 Je několik způsobů organizování zápasů družstev. Uvádíme zde ty nejoblíbenější, snad 

se jeden z nich nebo i více bude hodit i pro vaši společnost. 

1. Vyzývací zápasy  

 Jsou to zápasy stálých družstev. Utvoříme dvě stálá družstva a ta hrají stále proti sobě. 

Je to nejvážnější typ zápasu družstev. Nehodí se pro společenštější podniky. 

 Jednou z výhod zápasu týmů je to, že veškeré starosti se sháněním hráčů neleží pouze 

na hostiteli. Když chcete např. uspořádat zápas, můžete někomu zatelefonovat a zeptat se ho: 

"Můžeš si sehnat tým na dnes večer k nám?" Jestliže jste se obrátil na správnou osobu, řekne 

pravděpodobně ano, čímž zasáhnete čtyři mouchy jednou ranou. Uvědomte si ovšem, že když 

osoba, na kterou se obrátíte jako na kapitána týmu vašich soupeřů, čerpá z místních zdrojů, 

bude pro vás dobré, když si nejprve pro své družstvo zajistíte nějaké silnější hráče, dřív než 

začnete takový vyzývací zápas organizovat. 

2. Stálé dvojice  

 Tento typ je dobrý pro všechny, kteří si chtějí zatrénovat se svým stálým partnerem, 

nebo máte-li čtyři páry, chtějí hrát se svým manželem nebo manželkou (či podobně). Předem 

stanovte počet rozdání který chcete za večer sehrát, (chcete-li skončit v nějaký konkrétní čas, 

počítejte s osmi rozdáními za hodinu.) Dělte toto číslo třemi a zjistíte počet rozdání v každém 

zápase. Pak hrajte tři zápasy tak, aby každá dvojice hrála v družstvu se všemi ostatními 

dvojicemi. Označíme-li páry A, B, C, D, zápasy by mohly probíhat v tomto složení: První 

zápas: A+B proti C+D, druhý zápas: A+C proti B+D, třetí zápas: A+D proti B+C . Hrají-li 

stejné dvojice, máme se také snažit, aby se každá dvojice setkala s každou jinou jako 

s protivníky u jednoho stolu právě jedenkrát. To se dá zorganizovat tímto způsobem:  

  stůl 1   stůl 2 

první zápas:  A:C   D:B  

druhý zápas:  A: D   B:C  

třetí zápas:  A:B   C:D  

3. Výběr do týmů  

 Určíme dva kapitány a ti si postupné vybírají hráče do svého družstva (střídavě). Tuto 

metodu nedoporučuji, protože jde o jednotlivé osobnosti a může vyjít najevo, kterého  

hosta považují za nejslabšího hráče. Pokud si tuto metodu zvolíme, vybíráme hráče do 

družstev bez jejich přítomnosti. (Pozn. red.: Nebo ovšem losem!) 

4. Losování  
 To je rozumný a jednoduchý způsob vybírání do družstev. Vezměte čtyři černé a čtyři 

červené karty, zamíchejte je a každý hráč si vytáhne jednu kartu. Čtyři červené karty vytvoří 

jedno družstvo, černé karty budou hrát spolu ve druhém týmu. Pokud se družstvo nemůže 

dohodnout, hráč, který si vytáhl nejvyšší kartu družstva je kapitánem a může řešit spory a 

rozhodovat (např. jak vytvořit dvojice). Pokud používáme metodu losování, v průběhu večera 

by se týmy měly několikrát losovat znovu, abychom se vyhnuli situaci, kdy silnější tým hraje 

stále proti slabšímu. 

 Tento způsob můžeme upravit podle konkrétních podmínek. Když je mezi hráči 

manželská dvojice, která chce hrát spolu, zařaďte je do jednoho družstva (řekněme do 

červeného) a ostatní hráči si vytáhnou karty ze dvou červených a čtyř černých. 

 Můžeme tuto metodu použít také tehdy, je-li 9 nebo 10 hráčů. Při devíti hráčích 

použijeme pěti červených a čtyř černých karet. Družstvo hrající v pěti používá systému, kdy 

dva.hráči sedí na jednom místě, nebo lépe, tvoří "tandem" (když A, B a C tvoří tandem, hraje 

nejprve A s B, pak A s C, potom B s C, atd.), takže všichni, sehrají přibližně stejný počet 

rozdání. Při deseti hráčích se vytvoří dvě pětičlenné družstva. 

 Pokud nějaký hráč se v jednom zápase střídal, je dobré, aby hrál další zápas celý, aby 

tak všichni sehráli přibližně stejný počet rozdání za večer. (Lze ovšem přihlédnout i k přání 

dřívějšího odchodu apod.) 



5. Individuál pro osm hráčů (soutěž jednotlivců)  
 Všechny typy soutěží jsou zábavné, ale chcete-li mít skutečně zajímavý bridžový 

večer, zahrajte si "individuál" pro osm hráčů na bázi soutěže týmů. (Red. pozn.: Stejně dobře, 

a podle mého mínění spravedlivěji, při užití topového hodnocení - v tomto případě ''mini 

topového", jednokrabicového.) Podstata individuálu tkví v tom, že každý z osmi hráčů sehraje 

postupně se všemi ostatními hráči po jednom zápase. Každý hráč je také s každým jiným 

hráčem třikrát ve stejném družstvu a čtyřikrát v družstvu soupeřícím. Hra se skládá ze sedmi 

"kol" - sestav, může se tedy hrát. jakýkoliv počet rozdání dělitelný sedmi. Na celý večer je 

vhodný počet 28 rozdání, 21 rozdání (tři v každém zápase) je lepší pro hráče, kteří musí druhý 

den brzo vstávat a jít do práce. (35 je pro "rychlou" společnost, která si libuje v maratónech.) 

 Hráči se střídají podle rozepsaných instrukcí na obou stolech, kde si přečtou, na které 

místo mají pro další utkání jít. (Red. pozn.: Jsou samozřejmě i jiné možnosti dirigování změn, 

od nejprostšího nadiktování jednotlivých míst při střídání, až k individuálnímu osobními 

rozpisu pro každého účastníka, kde může být uvedeno i to, s kým má hrát a proti komu - činí-

li si hráči poznámky o svých úspěších i problémech, může je to potěšit jako památníček.) 

 Uvádím zde tabulku, kterou používáme při individuálu pro osm hráčů my. Existují 

samozřejmě i jiné, které jsou stejně dobré. Výhodou tohoto rozpisu je, že jeden hráč stále sedí. 

Můžeme na toto místo posadit hráče s výronem nebo jinými potížemi chůze. Po každém kole 

- sestavě se karty znovu zamíchají a sehrají na obou stolech (zapotřebí 3 až pět krabic, dle 

počtu v sestavě). 

Instrukce pro střídání při individuálu pro 8 hráčů 

 Stůl 1.      Stůl 2. 

N Zůstaňte na místě      N Přejděte ke stolu 1 na E 

S Přejděte ke stolu 2 na E    S Přesedněte zde na místo N 

E Přejděte zde na místo Jihu    E Přejděte ke stolu 1 na W 

W Přejděte ke stolu 2 na W    W Přesedněte zde na místo Jihu 

 Podrobně jsem popsal systémy různých domácích soutěží družstev, protože si myslím, 

že pokud jste nezkusili tento typ soutěže, přicházíte o velký bridžový zážitek a já vám chci 

poskytnout příležitost, abyste si to doma nebo i v klubu zkusili. Pokud hrajete na turnajích a 

ještě jste se nezúčastnili soutěže družstev, zkuste to. (A nenechte se odradit případnými 

počátečními neúspěchy jsou skoro zákonité. Utkání týmů jsou tvrdým bojem a účastní se jich 

tvrdí chlapíci.) 

Co dělat při čekání na další hráče  
 Někdy se při doma pořádaných soutěžích družstev stane, že někteří hráči přijdou 

pozdě. Stojíte pak před problémem, co dělat menším počtem hráčů než osm. (Před stejným 

problémem stojíte i tehdy, když nepřijde některý z pozvaných hráčů na pravidelný večírek 

osmi bridžistů.) Pokud budete čtyři, asi na něco přijdete, problémem je tedy pouze pět, šest 

nebo sedm hráčů. (Pozn.red.: Lze hrát také jen ve třech hráčích, použitím některé z úprav, 

kterou zde neuvádí ani autor. Významné je, že s vhodnou úpravou lze uspořádat utkání dvou 

tříčlenných družstev, což může být významně výborným řešením při šesti přítomných. 

Rovněž případ devíti hráčů lze řešit obdobně. Za zmínku stojí i možnost individuálu pro devět 

nebo deset hráčů. Tyto možnosti budou uvedeny v dodatku tohoto textu.) 

 Řešením situace, kdy je pět nebo šest hráčů, je bridž na 4 rozdání - KVARTO - viz 7. 

kap. s jedním nebo dvěma pauzírujícími hráči, kteří se zapojí do hry po skončení jedné sady 

čtyř rozdání. Žádný hráč není mimo hru více než čtyři rozdání po sobě, proto je tento způsob 

hry, i když není docela ideální, přijatelný. Jsou samozřejmě možné i jiné varianty. Při pěti 

hráčích můžete hrát tak, že pauzírující hráč vystřídá v následující partii hlavního hráče 

z předcházejícího rozdání (při kvartu) atd. Skóre se vede pro každého hráče zvlášť a hry jsou 

určeny podle míst. Každé rozdání se považuje za samostatnou jednotku, částečné závazky se 

nepřevádějí a za jejich splnění se připočítává prémie 50 bodů (bez ohledu na rozdání, ve 



kterém byl takový částečný závazek dosažen). Výhodou této varianty je, že se pauzíruje pouze 

jedno rozdání a že pauzírovat jde ten hráč, který měl v předcházející partii potěšení závazek 

sehrávat. (Další výhodou je, že není třeba zvlášť organizovat kdo s kým má hrát v dalších 

rozdáních - ke změnám partnerství dochází sice nahodile, ale stále.) 

 Pokud máte k dispozici šest hráčů, tato varianta nepřichází v úvahu a musíte proto 

vymyslet něco jiného. Nejlepší asi je, když čtyři hráči hrají "rundu" bridže na čtyři rozdání a 

zbývající dva se věnují jiné hře. Podle úrovně hráčů je dispozici mnoho různých her pro dva. 

Začátečníci hrávají Cassino, Go-Fish nebo dokonce Válku (u nás asi lízaný mariáš, 

kapsičkového dudáka nebo třeba jen přebíjenou). Průměrní hráči se pustí do žolíků nebo 

Pinochlu (u nás třeba dardy aj.). Dáváte-li přednost teu-mau (zvláštní forma Bláznivých 

osmiček), jste asi již pokročilým hráčem. Experti ovšem hrají Backgammon nebo když pro 

nepředvídavost není k dispozici souprava, Klaberjass. (U nás spíše šachy nebo dokonce, 

pokud umí a mají, výborná hra Go.) Hry, které dříve frčely, jsou nyní pasé, včetně Cribbage 

(dobré hry pro dva) a Knock Pokeru.(který není tak dobrý při jen dvou hráčích). Bridž pro 

šest hráčů má výhodu v tom, že hrají všichni najednou, ale pro hru potřebujete zvláštní 

výbavu balíček 78 karet se šesti barvami místo čtyř. Tato hra je mnohem lepší než to vypadá, i 

když jsou během hry dva "stoly". Chcete-li zůstat nejblíže normálnímu bridži, hrajeme utkání 

dvou trojčlenných družstev podle návodu v dodatku. 

 Pokud se vás sešlo sedm a nechcete se řídit podle výše uvedeného návrhu s tím, že by 

zbývající tři hráči hráli něco samostatného (patrně Srdce, ačkoliv licitovaný Pinochle je stále 

populární), (u nás licitovaný či jiný mariáš, černou kočku, okurku, nebo pouhé "prší" aj.), 

můžete se pokusit o uspořádání normálního bridže v uspořádání "dvojnásobný stůl". Dejte dva 

stoly k sobě tak blízko, aby jeden hráč, který je tak velký dobrák, že se nechá do této funkce 

vmanipulovat, mohl hrát na obou stolech, asi tímto způsobem: Na obou stolech začněte hrát 

bridž na čtyři rozdání - kvarto - tak, že jeden hráč draží na obou stolech ze dvou listů. Jakmile 

je u některého stolu určen hlavní hráč, dummy z tohoto stolu přejde ke druhému stolu a vezme 

příslušné karty hráče dražícího původně na obou stolech (v příštím rozdání bude on dražit na 

obou stolech), zatímco hráč původně dražící na obou stolech teď hraje pouze u stolu, kde byl 

nejdříve určen hlavní hráč ( v příštím rozdání zaujme místo stolu z předcházející partie). 

Pokud je náhodou stolem, pokračuje prostě ve hře na druhém stole. Pokud se mu podaří stát 

se stolem na obou stolech, stává se "dvojnásobným stolem" (proto název této hra) a získává 

jeden bod k dobru. Může se jít také napít vody, což pravděpodobně bude potřebovat. Skóre se 

vede zvlášť pro každého hráče a herní situace je jako při bridži na čtyři rozdání s tím, že 

částečné závazky se nepřevádějí a prémie za jejich splnění je 50 bodů. Doporučujeme 

používat různobarevných balíčků karet a začínat nové rozdání na obou stolech přibližně ve 

stejnou dobu. Je sice možné začít nové rozdání na některém stole v okamžiku, kdy 

předcházející rozdání skončilo a nečekat na druhý stůl, ale od té doby, co jsme to naposled 

zkoušeli, jsme přišli o tři pravidelné návštěvníky; jeden z nich přestal hrát bridž, druhý tráví 

70% svého času vystřihováním papírových panenek a třetí se přestěhoval do Antarktidy. 

Když je vás jen sedm, je ovšem nejlepší se pokusit sehnat toho osmého. 

 

15. International  match points – IMP 
 Na většině mezinárodních soutěží

8
 se používá hodnocení pomocí IMP a dobří hráči 

dávají tomuto hodnocení přednost před jinými způsoby používanými při soutěžích družstev. 

!MP se používají obyčejně při hodnocení zápasů mezí dvěma družstvy a v této kapitole se 

budeme zabývat rozborem taktiky při takových zápasech. Někdy se používají IMP také u 

                                                 
8
 V současné době (r. 2007) se u nás hraje buď topově nebo na IMPy, ostatní hodnocení jsou takřka nepoužívaná 

(JU) 



jiných typů soutěží, ale těch není tolik, aby to stálo za zvláštní úvahu. (Ostatně nejlepší 

strategie při jiných takových typech soutěží je téměř identická jako strategie při utkání dvou 

protidružstev.) 

 Red.pozn.: U nás některé kluby a kroužky ČBS pořádají soutěže stacionárních dvojic 

(neměnících svá místa) ve skupinách, kde výsledek každého rozdání pro jednotlivou dvojici je 

porovnáván s tzv. "průměrným" výsledkem vypočítaným ze všech (či většiny) výsledků 

skupiny (skupin). Způsob určení tohoto "průměrného" výsledku zatím není oficiálně 

legalizován (MPSB ani SR ČBS s tím nepočítají) a některé soutěžní aspekty a související 

podmínky spravedlivosti jsou stále diskutabilní - ovlivnění vlastního úspěchu či neúspěchu 

otřesnými událostmi u jiných stolů apod., které nelze vyloučit ani žádoucím přesně 

stanoveným či chaotickým "otáčením linek" aj. Za příznivější považuji pro takové soutěže 

důvodně hodnocení topové, spolu s racionálním nasazením hráčů i otáčením linek. 

 Odborníci dávají při soutěžích přednost hodnocení IMP (míněno: před totálním 

prostými body), pro vhodnost při soutěžích družstev. Viděli jsme už ve 14. kapitole, že 

soutěže družstev jsou nejspravedlivější ze všech typů bridže. Při týmových soutěžích se dává 

přednost hodnocení pomocí IMP proto, že se nejvíce blíží ''skutečnému bridži" (tj. rabrovému 

bridži nebo chcete-li, kvartu), ale eliminuje vady hodnocení souhrnem prostých bodů. 

 Při hodnocení v IMP se rozdíl prostých bodů mezi výsledky dosaženými na obou 

stolech převádí na IMP podle této tabulky: 

Zkrácená tabulka převodu na IMP (viz též MPSB či oficiální zápisový formulář ČBS) 

Rozdíl ve skóre počet IMP rozdíl, ve skóre počet IMP 

mezi oběma stoly mezi oběma stoly 

0 - 10   0  320 -360   8  1300-1490 16   4000+ 24 

20 - 40  1  370 - 420   9  1500-1740  17 

50 - 80  2   430 - 490  10  1750-1990 18 

90 - 120  3  500 - 590  11  2000-2240 19 

130 - 160  4  600 - 740  12  2250-2490 20 

170-210  5  750 - 890  13  2500-2990 21 

220-260  6  900 - 1090  14  3000-3490 22 

270-310  7  1100-1290  15   3500-3990 23 

 Vyšší část tabulky zde neuvádím
9
, protože je jen málokdy potřeba. Hodnot nad 

14 IMP je zbytečně mnoho a někteří autoři (včetně autora této knihy) se domnívají, že by 

tabulka měla být v tomto ohledu zjednodušena. V některých turnajích (i v soutěži hodnocené 

IMP body, která je kvalifikací pro sestavení reprezentačního družstva USA) se maximální 

výše IMP dosažitelných omezuje na 14 za jedno rozdání. Používám této zásady i při svých 

"domácích" soutěžích družstev a vám to doporučuji také. 

 Není vůbec nutné naučit se nazpaměť tabulku převodu na IMP nebo i její menší část 

do 13, abyste mohli úspěšně hrát v zápasech hodnocených pomocí těchto bodů. Jen málo lidí, 

i vynikajících hráčů si dalo práci naučit se tabulku nazpaměť. (V našich soutěžích ČBS je 

uvedena na každém formuláři sloužícím k evidování výsledků při soutěži družstev.) 

 Při hodnocení pomocí IMP se snižuje význam minimálních rozdílů (a ovšem poněkud 

i větších). Jeden nadzdvih nebo rozdíl mezi splněným závazkem 3 BT a 4 piky, který je 

nesmírně důležitý u párových soutěží topově hodnocených, znamená zde pouze 1 IMP, což je 

téměř zanedbatelná suma. 

 Kdyby toto byla jediná výhoda IMP hodnocení, nestálo by téměř za to dávat mu 

přednost před hodnocením pomocí prostých bodů. IMP ovšem odstraňuje jeden velký 

nedostatek skórování v prostých bodech: příliš velký význam kladený na jeden velký zisk 

nebo ztrátu. Bridž je hra založená na pravděpodobnostech a někdy při určování výsledku hrají 
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roli i poměrně nevýznamné věci. Předpokládejme, například, že závazek záleží na 

oboustranném impasu na dámu. Zda hlavní hráč závazek splní nebo ne záleží na tom, zda 

uhodne, kde tato dáma je. Taková hádanka může ovlivnit osud částečného závazku, manše 

nebo slemu. Problémem hodnocení v prostých bodech je to, že je velmi těžké dohnat jednu 

velkou ztrátu, i takovou, která může být způsobena řízením osudu jakým je neuhodnuti 

polohy dámy při oboustranném impasu. Předpokládejme konkrétní situaci, že na obou stolech 

při zápase družstev vydraží N-S 6 trefů a tento závazek záleží na uhodnutí dámy. Pokud bude 

správně uhodnuta na jednom stole a na druhém ne, bude rozdíl v prostých bodech (za 

předpokladu, že N-S jsou v první hře) 970 bodů 920 za slem a 50 za jeden pád). Abychom 

dohnali takovou ztrátu při hodnocení pomocí prostých bodů, potřebovali bychom na to 

řekněme pět malých zisků asi po 200 bodech ve váš prospěch. Když se však podíváte na 

tabulku převodu na IMP, zjistíte, že na dohnání jedné ztráty 14 IMP, která může být 

způsobena nesplněním 6 trefů, potřebujete pouze tři menší zisky (asi 200 bodové). Mnoho 

hráčů si proto myslí, že hodnocení pomocí IMP je mnohem spravedlivější, protože zmenšuje 

účinek jednoho velkého vítězství a mnohem více odměňuje stabilní dobrou hru. 

Red. pozn.: Ano, jak už jsem někde uvedl, je to prostě "jiný bridž''. Všimněte si ovšem, že 

právě uvedené argumenty v podstatě mluví dokonce ve prospěch topskórového hodnocení, 

kdy jedna havárie - "nula" může být vyrovnána jediným "topem". Nevyjádřím se jednoznačně 

ve prospěch žádného druhu ať jen všechny vegetují vedle sebe. Je ovšem nutno vědět "co to 

chce" a tedy "skákat do dálky či výšky" podle toho v jaké disciplině právě skáčeme. 

Kompromis 

 Abychom byli úspěšní v zápasech hodnocených pomocí IMP, je potřeba porozumět 

obecně převáděcí tabulce, i když se jednotlivé rozsahy nemusíme učit nazpaměť. IMP je 

kompromisem mezi topskórováním párových turnajů a rozdílovým skórováním při rabrovém 

bridži. Každý zdvih tedy hraje určitou roli při hodnocení (i nadzdvihy), ale větší důraz je 

kladen na velké rozdíly (hry, slemy, atd.). 

 Bylo by ovšem nesprávným zjednodušením konstatovat, že hodnocení pomocí IMP je 

něco mezi topovým hodnocením a rozdílovým hodnocením prostými body a nechat to být. Ve 

skutečnosti jde o kompromis s jednou převažující složkou, protože hodnocení pomocí IMP je 

mnohem blíže hodnocení vyjádřenému v prostých bodech, než topovému hodnocení 

párových turnajů. 

 Ve skutečnosti je IMP hodnocení tak podobné hodnocení rozdílovému v prostých 

bodech, že můžeme prostému, nezkušenému hráči poradit, aby hrál při tomto způsobu 

hodnocení stejně, jako by hrál kdyby se skóre vyjadřovalo v prostých bodech. Hrajte 

bezpečně na splnění (nebo poražení) závazku. Vyvarujte se nebezpečí velkých bodových ztrát 

při pokusu o malý zisk. 

 Na první pohled by se mohlo zdát, že většina hráčů, toužících zlepšit svou hru a 

pokoušejících se zvládnout pokročilejší techniku pro zápasy hodnocené pomocí IMP, se 

snadněji přizpůsobí tomuto hodnocení než hodnocení používanému v párových turnajích. 

Každý přece začíná rabrovým bridžem a protože IMP hodnocení vyžaduje téměř stejnou 

strategii a taktiku jakou používáme v rabrovém.bridži, zdálo by se, že je snadnější přizpůsobit 

se IMP hodnocení než hodnocení párovému, tj. topskórovému. 

 Je paradoxem, že pravý opak je pravdou. Existuje pro to důvod. Hráč se obyčejně 

dostane k soutěžnímu bridži přes nějaký místní párový turnaj a tak své první zkušenosti ze 

soutěžního bridže získává v párových turnajích. Když se rozhodne zúčastnit se nějakého 

většího turnaje (a většina hráčů účastnících se místních turnajů dvojic po tom jednou zatouží), 

přihlásí se obyčejné do párové soutěže, protože vytvořit družstvo je obtížnější. Krátce řečeno, 

takový bridžový nadšenec sbírá své zkušenosti v párových soutěžích. V devíti případech z 

deseti se hráč dostane na slušnou úroveň hraním v párových turnajích. Proto je 



pravděpodobné, že potencionálně dobří bridžisté se rekrutují z párových turnajů. Veškeré 

speciální techniky a strategie, dražební sledy domluvené s partnerem v používaném licitačním 

systému budou orientovány ve snaze o dosažení lepších výsledků v párových turnajích. To je 

logický proces; nikdo nemůže být za to při současném stavu bridže ve světě kritizován. 

 Když nadejde čas pro vyšší formu bridže - hodnocení pomocí IMP, je pro většinu 

hráčů obtížné nasměrovat své myšlení opět zpátky k zásadám rabrového bridže. Znám 

doslova stovky velmi talentovaných bridžistů, kteří jsou při IMP hodnocení v nevýhodě 

vzhledem k této své "párové orientaci". 

 Pokud jste zkušeným borcem z párových turnajů, vaší první snahou v oblasti IMP by 

mělo být změnit své bridžové myšlení a odpoutat se od technik, které jste si osvojil ve snaze o 

maximální možné skóre. Proto v dalším oddíle proberu základní rozdíly v dražbě při párovém 

hodnocení a IMP hodnocení. (Nemusíme hovořit o technice sehrávky, které je téměř totožná s 

technikou v rabrovém bridži - splnit nebo porazit závazek, pouze s několika nepříliš 

významnými výjimkami). 

Přizpůsobení dražby hodnocení pomocí IMP 

 Rozeberu zde tři stránky dražby ve kterých se zásadně mění filosofie dražby v IMP 

oproti hodnocení v párových turnajích (topskórovému). Jsou to:  

1. Konstruktivní dražba, 2. Soutěživé situace, 3 Obrana. 

1. Konstruktivní dražba  

 Protože se nemusíme zatěžovat obavami o rozdíly v hodnotě jednoho či dvou IMP, 

můžeme mít za to, že všechny závazky na dané úrovni (částečné závazky, hry, slemy) mají v 

podstatě stejnou hodnotu. Proto byste se na všech úrovních měli snažit o vydražení 

nejbezpečnějšího závazku. Nedívejte se na konkrétní skóre, kterého dosáhnete, snažte se 

prostě zajistit si (nebo dát si nejlepší šanci na splnění) splnění závazku na této úrovni. 

Podívejte se, například, na.následující situaci: Vy, S, Máte: KQ1093   62   Q1062   93. Váš 

partner, N, zahájil 1 káro, vy jste řekl 1 pik (opravdu, nezapomněl jste to říci?), partner 

rebidoval 1 BT. Co budete dražit? Váš list se nehodí pro BT závazek (slabinou jsou buď srdce 

nebo trefy a vaše figurové hodnoty jsou sekundární), ale na vaší lince je bodová převaha a s 

vašimi silnými piky a velkým károvým fitem byste měli předpokládat, že splníte 2 piky, i 

když se v této barvě od partnera velké pomoci nedočkáte. Proto byste měl v párovém turnaji 

dražit 2 piky. Myslíte si, že tento závazek splníte a můžete udělat i 3 piky za 140. Skóre za 

splněné 2 piky bude při nejmenším rovnocenné nápisu, který byste udělali za kárový závazek. 

 Při IMP hodnocení byste však měli dražit 2 kára. To vypadá, že bude nejbezpečnější 

závazek. Je pravda, že můžete ztratit 1 IMP když si napíšete 90 nebo 110 za kárový závazek 

proti 110 nebo 140 za závazek pikový ale ztratíte mnohem víc (4 nebo 5 IMP), jestliže 

spadnete ze 2 piků, když 2 kára byla ke splnění. I když je 2 piky vyšší skóre, není to skóre 

nejbezpečnější v 80% případů. Hrajte bezpečně na "jistý" částečný závazek. Nebojte se ztráty 

1 IMP i na úrovni částečného závazku. 

 Na celoherní úrovni se tato zásada projevuje a uplatňuje ještě silněji. Nemůžete si 

dovolit pokoušet se o zisk 1 IMP, když byste přitom riskovali ztrátu 10 až 13 IMP za ztrátu 

celoherního závazku zvoleného špatně! Při dražení her byste měli volit celoherní závazky, 

které budou nejčastěji splnitelné a o ostatních faktorech neuvažovat. 

 Předpokládejte, že váš partner zahajuje 1 BT (15-17 f.b.) a vy máte:  

K542  K642  KJ3  KQ. S 15ti figurovými body je nanejvýš pravděpodobné, že splníte hru 

v BT nebo v nějaké drahé barvě. V párovém turnaji je to vyslovená hádanka, zda se pokusit o 

zjištění shody v některé drahé barvě (4-4) či ne. Má-li zahajitel řadu sekundárních hodnot 

(dam a kluků), např. List (1) AJ63  QJ10  Q2  AJ64, nejlepším závazkem by byly 3 BT, ale 

má-li partner mnoho es, něco jako: List (2) AQ63  A8  Q64  A432, nejlepším závazkem bude  

pikový (téměř vždy uděláte o jeden zdvih více při pikách než při BT). 



 Ale při IMP hodnocení je vaše hádanka snadno k rozlousknutí. Měl byste dražit 3 BT. 

Proč? Protože zmýlíte-li se, ztratíte při nejhorším 1 IMP. Předpokládejme např., že má 

zahajitel List (2) Pokud budou vaši soupeři u druhého stolu ve 4 pikách, udělají o zdvih více a 

vaše družstvo ztrácí 1 IMP. Ale dostanete-li se do 4 piků (např. prostřednictvím Staymana) a 

zmýlíte-li se, můžete ztratit hodnotu hry, 10 nebo 12 IMP podle herní situace, protože nejsou-

li 4 piky správným závazkem, možná, že z nich spadnete. Předpokládejme, že jste ve 4 

pikách a zahajitel má List (1). Rozloha trumfů 4-1 na špatné straně za předpokladu, že dáma 

nebude singl, umožní soupeřům udělat čtyři zdvihy. Jenom na toto je 10% pravděpodobnost. 

A navíc, existuje zde ještě možnost, že soupeři dostanou jeden nebo dva srdcové snapy. Je 

pravda, že 4 piky budou poraženy v méně než jednom případě z pěti, ale poměr ztráty a zisku 

IMP je mnohem vyšší než 5:1,. protože riskujete ztratit 10 nebo l2 IMP ve snaze získat 1 IMP. 

 Taková "bezpečná" hláška celoherního závazku v BT by měla být použita pouze 

tehdy, je-li na lince značně více vysokých karet než je 25 či 26 fig. bodů, kterých je obvykle 

zapotřebí na hru a když se můžete důvodně domnívat, že potenciální shoda v drahé barvě 

může být slabá. S listem jako KQ52  KJ104  A32  64 po zahájení partnerem 1 BT (15-17fb) 

byste měli dražit 2 trefy (Stayman) nebo jakoukoliv jinou hlášku, která ve vašem dražebním 

systému slouží ke zjišťování shody v drahé barvě (4-4) a dorazit případnou odpověď partnera 

ve kterékoli barvě drahé do hry. V tomto případě je mnohem větší možnost, že nesplníte 3 BT 

vzhledem k slabým trefům, než že spadnete z celoherního závazku v drahé barvě, když by 

byly špatně rozložené trumfy nebo soupeři dostali nějaké snapy. Měl byste se prostě proto 

vrátit ke standardnímu pravidlu o "osmikartové shodě v drahé barvě". 

 Poměrně méně problémů je při IMP hodnocení v dražbě ve slemové zóně, než při 

topovém hodnocení. Při párovém turnaji můžeme, např. váhat, zda se pokusit o slem s 

rizikem, že partner zůstane na levném pětitriku, když tam máte ložené 4 (nebo 5) BT. 

Z tohoto důvodu se někdy v párových turnajích nevydraží i ty slemy v levné barvě, které se 

dají splnit. Často to ani nemůžeme považovat za chybu, ale za zvolení menšího nebezpečí. 

Ovšem toto se týká pouze topskórového hodnocení v párových turnajích. Při hodnocení 

pomocí IMP ztrácíte jen málo, když se pokusíte o slem a skončíte v levném pětitriku. Stojí za 

to investovat i IMP do pokusu o slem, který vám může vynést zisk 9-12 IMP v případě, že 

dojdete do realizovatelného slemu, který vaši soupeři u druhého stolu hrát nebudou. 

 Rozhodování zda vydražit slem a zjišťování nejlepší barvy ve které takový slem hrát 

je otázkou bridžového umění obecně a nezáleží na tom, že hodnotíme pomocí IMP 

(samozřejmě s tím, že bychom při IMP hodnocení měli volit nejbezpečnější slem). Je zde 

ovšem jeden problém, který dělá potíže hráčům, kteří byli zvyklí na párové hodnocení: kdy 

hrát slem v barvě a kdy v BT. Při párových turnajích dáváme v mezních situacích přednost 

BT, protože tak dosáhneme vyššího skóre. Při IMP hodnocení však chcete hrát nejbezpečnější 

slem. Hráči dražící v párových turnajích si obyčejně nedělají těžkou hlavu při rozhodování 

mezi slemem v barvě a BT, protože vědí, že pokud si nejsou jisti, je vždycky lepší dražit slem 

v BT. 

  W   E   Uvedu jedno rozdání z nedávného zápasu hodnoceného pomoci 

KQ3           A62  IMP:  Na obou stolech zahájil W 1 BT (15-17fb). Jeden Východ 

A742             K8  rychle sečetl body 

K1086        AQJ7   a dražil 6 BT. Závazek to byl výborný. Byl by splněn, kdyby  

A7          KJ95  seděl trefový impas, nebo kdyby neimpasovaný honér byl 

maximálně třetí. I když by z toho nic nevyšlo, byla by mírná šance na trefo-srdcový skvíz.  

6 BT by byl opravdu nejlepší závazek v párovém turnaji. A možná, že to byla právě zkušenost 

z párových turnajů, která vedla Východ k tonuto přímočarému postupu. Bohužel 6 BT splnit 

nešlo. U druhého stolu oba partneři zvládli dražbu na výbornou: 

 

 



  W   E   2 trefy byl normální Stayman a 3 kára ukazovala károvou barvu.  

1 BT          trefy   Nejdůležitější byly poslední dvě hlášky. 5 BT žádalo Západ,  

2 srdce       3 kára   aby zadražil takový slem, o kterém si myslí, že je nejlepší.  

4 kára          5 BT  Závazek zvolený Západem byl jasně nejlepší při IMP  

6 kár             pas  hodnocení. Byl snadno splněn. (Ve skutečnosti zde existuje 

slušná šance i na splnění 7 kár!) Důležitým faktem v tomto rozdání bylo to, že E po celou 

dobu věděl, že by mohl zadražit 6 BT. Hledal ale něco lepšího. Ne lepšího ve smyslu vyššího 

dosaženého skóre jako v párovém turnaji někdy, když víme, že je na lince vyložený slem v 

barvě, dražíme dál, abychom zjistili, zda můžeme hrát 6 BT - ale ve smyslu většího bezpečí. 

 Existují dva faktory, které by vás měly ovlivňovat při volbě slemu v barvě oproti 

slemu v BT v podobných situacích. První z nich jsou dobré trumfy. Když skončíte 

v barevném slemu s trumfy Axxx proti 10xxx, je dost nepravděpodobné, že jste v dobrém 

závazku. Je samozřejmě možné, že 6 BT také nepůjde splnit, ale často můžeme udělat 12 

zdvihů s pomocí ostatních barev. V našem příkladě bylo rozhodnutí Východu pokusit se o 

kárový slem nepochybně ovlivněno kvalitou jeho kárové barvy. (E měl možnost ukázat trefy, 

ale ve skutečnosti místo toho ohlásil kára. Učinil to proto, že nechtěl nasměrovat dražbu do 

6 trefů se slabými trumfy, když mu bylo podle jeho fig. bodů jasné, že pravděpodobně 

dobrým závazkem bude 6 BT.) Druhým faktorem je přítomnost vysokých karet - es a králů. 

Není náhodou, že v tomto rozdání, kdy je nejlepším závazkem 6 kár, jsou na lince všechna esa 

a všichni králové. Kdyby některé takové vysoké karty chyběly, bylo by pravděpodobně lepší 

hrát 6 BT. Podívejte se např. na tyto listy: 

  W   E   Zde musíte chytit srdcovou dámu, abyste mohli splnit kterýkoli 

Q107            KJ4   slem. A klidně si můžete zvolit BT, protože ze 6 kár byste mohl 

532        AKJ10  spadnout, budou-li trumfy nepříznivě rozloženy. 

AK103        Q876   Kdyby se náhodou milovníci sehrávky nudili při tak dlouhém  

AKJ              Q2  výkladu o dražbě, přidal jsem k tomuto příkladu i sehrávkový 

problém. Předpokládejte, že jste W a nepřesnou dražbou jste se dostali do 6 kár, která máte 

sehrávat. N vynáší desítku trefovou a vy přebíráte. Jak byste měl naplánovat sehrávku? A 

proč? Řešení najdete na konci této kapitoly. Pozor! První otázka je snadná, druhá je obtížná. 

2. Soutěživé situace  

 Když obě strany bojují o závazek, mnoho pravidel o konstruktivní dražbě se dá použít 

i zde. Např. všechny malé plusové nápisy - ať již získané za splnění vašeho částečného 

závazku nebo porážkou závazku soupeřů, jsou v zásadě stejné. Proto se nemusíte namáhat a 

snažit se získat maximální plusové skóre na úrovni částečných závazků, jakékoli plusové 

postačí. Představte si, že dražba probíhala takto (obě strany ve druhé hře): 

 S    W     N      E  a vy, S, máte: AQ743  A4  74  KJ64 

1 pik    kontra  2 piky  3 srdce  V párových turnajích byste měl vážně uvažovat o dražbě 

3 piků. Když toto rozdání "patří vám", složením soupeřových 3 srdcí za 100 dosáhnete 

špatného výsledku. Hláška 3 piky vám dá šanci na nápis 140. Rovněž i když spadnete ze 

3 piků, bude to možná způsobeno rozlohou příznivou pro soupeře, která jim umožňuje splnit 

vlastní 3 srdce a váš zápis -100 nebude žádnou katastrofou. 

 Při hodnocení pomocí IMP byste měli zvolit konzervativnější pas. Jedním z důvodů 

pro toto rozhodnutí je skutečnost, že partner má ještě možnost promluvit. Z vašeho listu 

nemůžete také dělat závěry, že jdou jak 3 piky, tak i 3 srdce. Pokud nepůjde o tuto možnost, 

že jsou totiž splnitelné oba závazky, vaše maximální ztráta bude 1 IMP! Když porazíte 3 srdce 

za +100 a máte tam 3 piky za +140, bude vaše ztráta pouze 1 IMP ! (Obdobně když oni splní 

3 srdce za -140 a vy byste spadli ze 3 piků za -100, ztrácíte také 1 IMP.) 

 Přijdete o nezanedbatelný počet IMP pouze v tom případě, kdy jdou splnit jak 3 srdce, 

tak i 3 piky. Potom bude vaše celková ztráta 140 + 140 = 280, což je 7 IMP. Ale z vašeho 

pohledu je mnohem pravděpodobnější, že oba tyto závazky na třetím stupni nejdou. V tom 



případě získáte 5 IMP za pas (100 + 100). 

 Zdálo by se, že tato argumentace se může obrátit tak, že je možné prohlásit, že další 

dražba je špatná jen v tom případě, když budou oba závazky na třetím stupni poraženy. Do 

jisté míry je to pravda. Ovšem hláškou 3 piky přebíráte břímě odpovědnosti od soupeřů vy a 

nebezpečí ponese vaše linka. Při uvedeném dražebním sledu mohou být piky nepříznivě 

rozloženy, protože kontra Západu může signalizovat krátkost v pikách. Kdyby E kontroval 

3 piky, mohli byste ztratit 500 ve snaze zabránit soupeřům ve splnění částečného závazku, 

který tam možná ani nemají. Anebo může být situace tato: soupeři už mají možná potíže, 

protože W má jen tříkartovou podporu pro srdce a E byl donucen vstoupit do dražby s pouze 

čtyřlistem srdcovým. Klidně se může stát, že N bude moci kontrovat 3 srdce a vaše linka tak 

získá +500 bodů! Při soutěživé dražbě hrozí tedy jediné nebezpečí, že soupeři splní částečné  

závazky na obou stolech. Když dosáhne váš tým plusového zápisu na jednom stole, Ať již 

jakkoliv malého, vaše ztráta v takovém rozdání nemůže být veliká. Proto buďte agresivní v 

boji o částečný závazek jen v případech, kdy si myslíte, že obě strany mají šance na splnění 

svého závazku. Když budete mít takový list, stejně vám bude asi jasné, že byste měli dražit 

dál. Proto buďte při řešení mezních situací v soutěživé dražbě konzervativní! 

 Přesný opak platí při soutěživé dražbě na úrovni hry. Zde platí stará zásada 

z rabrového bridže "dražte ještě jednou". Pokud dojdou soupeři do 4 srdcí a vy si myslíte že je 

nesplní - ale že by je splnit i mohli, a vy můžete dražit 4 piky, o kterých si myslíte, že je 

nesplníte, ale že byste je splnit mohli, vyplatí se 4 piky licitovat. Důvod je stejný jako 

v rabrovém bridži, protože šance jsou téměř shodné. Jestliže např. jsou obě strany v první hře, 

porážkou vašeho závazku 4 piky ztrácíte 100 (Jednou ne s kontrem) místo abyste porazili 

soupeře za 50 (doufám, že v mezních situacích nepomýšlíte na kontrování!), dáváte v sázku 

ztrátu 4 IMP. Ale když lze splnit kterýkoli závazek, ztrácíte 8 či 9 IMP, možná že i více, tím, 

když žádnou akci nepodniknete. 

 Je zajímavé, že pravidlo "dražte ještě jednou" neplatí pro soutěživou dražbu o částečný 

závazek při hodnocení pomocí IMP, protože soutěžní bridž nepřiznává částečnému závazku tu 

hodnotu, kterou má v rabrovém bridži. Jak jsme viděli v 7. kapitole, hodnota částečného 

závazku v situaci oba ve druhé je tam asi 170 bodů. Proto by mistr v rabrovém bridži 

považoval za mírný úspěch, kdyby (v našem předcházejícím příkladě) dražil 3 piky a spadnul 

za 100, když by soupeři mohli splnit 3 srdce (s hodnotou 260: 90 za zdvihy +170, což je 

skutečná hodnota částečného závazku v rabrovém bridži).  

 Protože prémie za splnění částečného závazku v hodnotě 50 nemá plnou hodnotu 

částečného závazku v rabrovém bridži, neměli byste při IMP hodnocení tolik dražit ve snaze 

zabránit soupeřům v dražbě jejich částečného závazku. 

3. Obrana   

 Podle mého názoru se většinou v bridži bránit nevyplácí. To neznamená, že bych vám 

radil, abyste nebránili nikdy, chci tím ale říci, že byste takovou akci měli podniknout pouze 

tehdy, když je tak zřejmá, že vás "praští do nosu". Není pochyb o tom, že v párových 

turnajích se bránění vyplácet může. Pokud tam soupeři mají loženou hru ve druhé za 620 a vy 

bráníte v první hře a složí vás za 500 za třikrát ne s kontrem, jste na tom jasně lépe a předčíte 

všechny páry, které nechaly své soupeře hrát a splnit hru. Moje neochota bránit v párových 

turnajích pramení z toho, že se nechci spoléhat na jiné páry, které mají u jiných stolů karty 

mých soupeřů. Bráněním vlastně sázíte na to, že tito neznámí lidé vydraží a splní celoherní 

závazek, o kterém vaši protivníci u vašeho stolu tvrdí, že splní. A to je mně proti mysli. Já 

bych se raději pokusil závazek porazit. 

 Ovšem při hodnocení pomocí IMP, kdy se (jak předpokládám) mohu na své kolegy 

v týmu spolehnout, že vydraží a splní hru pokud tam je, je můj důvod, proč nedoporučuji 

bránění jiný. Šance nejsou příznivé. Vezměme si situaci, kterou jsem před chvílí popsal. Vaši 

soupeři vydražili ve druhé hře 4 piky. Hodlají si zapsat 620. Vy vydražíte v první hře 5 trefů, 



dostanete kontra a spadnete třikrát za 500. Gratuluji! Získali jste 120 bodů, celkem 3 IMP! 

Můžete si myslet, že šance jsou na vaší straně. Vždyť přece když se zklamete a spadnete za 

700, ztratíte pouze 80 bodů - 2 IMP. Vypadá to tak, že máte pravděpodobnost na své straně v 

poměru 3:2. 

 Tato obrana ale není špatná v případě, když spadnete za víc, než činí hodnota hry 

soupeřů, ale když se ukáže, že jste mohli složit 4 piky soupeřů! V tom případě ztratíte 500 

bodů místo zisku 100. Vaše ztráta je tedy 12 IMP a pravděpodobnost proti bránění je 4:1! 

 Když doufáte, že můžete získat .(můžeme-li to tak nazvat) pouze -300, 

pravděpodobnost je téměř rovnocenná. Můžete získat 320 (8 IMP) pokud máte pravdu a 

ztratit 400 (9 IMP) pokud se mýlíte. Ovšem zase si uvědomte, že když spadnete jen za 300, 

protože máte "lepší" hodnoty (zřejmě rozlohové), bude asi pro soupeře mnohem obtížnější 

splnit svou hru. 

 Protože šance jsou stejné, doufáte-li že spadnete jen za 300, můžete bránit nebo se bez 

bránění obejít. Já osobně se bez něj obejdu a vám to doporučuji také, pokud nebráníte 

celoherní závazek soupeřů a nepředpokládáte, že spadnete jednou (nebo máte-li na to aspoň 

naději). V tom případě máte možnost značného zisku a vaše ztráta v případě, že vy spadnete 

jednou a oni by spadli jednou, vás nepřivede na mizinu. 

 Myslím, že nemusím zdůrazňovat, že jsem pro tuto diskusi zvolil nejpříznivější herní 

situaci pro bránění - soupeři ve druhé hře, vy v první. Šance proti bránění za kterékoliv jiné 

herní situace jsou tak odstrašující, že je zde neuvedeme ( vyjma případ, že můžete doufat jen 

v jeden pád, což jsme před chvilkou uznali).  

 Existuje ovšem jedna situace, ve které byste se měli pokoušet najít obrannou hlášku. 

Jedná se o tzv. "zavčasnou obranu" - bráníte už před tím, než soupeři nalezli svůj závazek. To 

není žádná speciální strategie při IMP hodnocení, nýbrž prostě dobrý bridž, zařadili jsme však 

tuto techniku sem. Výhodou včasné obrany je to, že vám dává maximální možnou šanci získat 

plusové skóre díky tomu, že soupeři přelicitují nebo budou hrát závazek v nesprávné barvě. 

Podívejte se na následující situaci: hodnocení IMP, obě strany v první hře. Jste Jih:  

K42  A1083  632  974.  Dražba:   N: 3 piky, E: kontra (pobídkové),   S: ???   V tomto 

případě byste měli zaujmout zavčasnou obranu (poměrně mírnou) 4 piky. Zdá se, že je to 

bezpečné, protože partner by měl mít podle učebnicového pravidla dvou a tří v první hře, šest 

zdvihů v listě. Vy pro něj máte dva jisté zdvihy (pikový král, srdcové eso), mohli byste tedy 

předpokládat, že přinejhorším padnete jenom za 300 ze 4 piků. Ty učebnice, o kterých byla 

v předcházejícím řeč, jsou ovšem velmi staré. Ve skutečném životě bylo pravidlo dvou a tří 

pádů nahrazeno pravidlem tří a čtyř (někteří divočáci ho hrají jako čtyři a pět a půl) a vy 

pravděpodobně spadnete přinejlepším za 300, někdy za 500, z kontrovaných 4 piků. Ale i 

když počítáte se ztrátou 500 bodů, měli byste dražit 4 piky. Je téměř jisté, že tam mají soupeři 

hru, ale vy je můžete vyhnat na pátý stupeň, kde budete mít šanci je porazit. I když -300 není 

nijak zvlášť dobrý zápis, stojí za to dát ho v sázku s tím, že soupeři nemusí vědět co mají 

dělat. Oni ani nemusí vědět, zdá vám náhodou nejdou 4 piky ! Obrana, při které na tom 

budete normálně, když se soupeři rozhodnou správně a získáte mnoho bodů, když špatně, 

musí být přece dobrá? 

Požadavky na vydražení celoherního závazku 

 Když používáme normálního těsnopisu - počítání figurových bodů, normální počet 

těchto bodů potřebný pro vydražení hry je 25 nebo 26. 26 je oblíbené číslo a udává ho většina 

amerických autorů. Ovšem mnoho evropských autorů si myslí, že je dobré dražit hru, máte-li 

25 bodů. (Z toho pravděpodobně vyplývá, že Evropané jsou lepšími hlavními hráči nebo že 

Američané jsou lepši v obraně.) Vodítko, které vám mohu poskytnout při dražení her záleží 

na konkrétní situaci.Zařadil jsem je do kapitoly o IMP taktice proto, že při této formě 

hodnocení je zdůrazněna dvojznačná povaha tohoto pravidla.  



 Viděli jsme, že v některých případech (v párových turnajích a v některých případech 

při rabrovém bridži) je teoretický požadavek na úspěšné dražení hry asi 50%. Viděli jsme 

rovněž, že někdy (ve druhé hře při hodnocení v celkových bodech např.) byste měli dražit hru 

na šanci pouhých 40%. Beru tyto rozdíly v úvahu při rozhodování zda vydražit či nevydražit 

celoherní závazek tak, že používám pravidla: 

Pokud je potřebná šance na splnění hry 50 % , dražte ji, je-li jisté, že je na lince 26 

bodů; pokud je potřeba 40% šance, dražte hru, musí-1i být na lince 25 bodů. 

 Obě stránky tohoto pravidla můžeme využít při IMP hodnocení. Pokud při tomto 

způsobu hodnocení jste v první hře, potřebujete na vydražení celoherního závazku asi 50% 

šanci na splnění. Např. když se zastavíte na 3 pikách a jsou tam 4 piky, ztratíte 250 bodů 

(rozdíl mezi 420 a 170), čili 6 IMP. Když spadnete ze 4 piků a mohli jste splnit 3 piky, 

ztrácíte 190 bodů (50 za pád a 140 za splněné 3 piky), čili 5 IMP. Šance příznivá na splnění 

hry by tedy měla být 6:5, tzn. že vám stačí trochu méně než 50% pro ospravedlnění 

celoherního závazku. Jste-li však ve stejné situaci ve druhé hře, ztrácíte 10 IMP tím, že 

nevydražíte hru (450) a jen 6 IMP když ze hry spadnete (240), takže šance potřebná pro 

ospravedlnění manšového závazku je něco méně než 40% (odpovídá příznivému poměru 

10:6). Proto byste měli podle výše uvedeného pravidla dražit celoherní závazek v první hře 

jenom tehdy, když víte, že máte na lince 26 bodů. Ovšem jste-li ve druhé hře, dorazte do hry i 

s minimálním počtem 25 bodů. Podobná pravidla můžeme vypracovat i pro jiné typy 

hodnocení podle toho, zda je požadavek na vydražení hry pro danou situaci 50% nebo 40%. 

 Je to samozřejmě značně zjednodušeno, protože sotva kdy přesně víme, kolik bodů 

máme v listech. Speciální metody hodnocení listu často ještě modifikují sílu v rozmezí 

zlomků bodu. Nicméně pomocí tohoto pravidla získáte určitou představu o svém cíli. 

Řešení sehrávkového problému ze str. 60.  

 Měli byste vzít zdvih trefovou dámou na stole a vynést malý trumf. Pikové eso 

odevzdat musíte a srdcová dáma musí sedět, ale můžete si vylepšit šance na vychytání trumfů. 

Pokud budou kára 3-2, je to bez problémů. Ale když budou 4-1, potřebujete, aby měl čtyři 

trumfy S, či aby měl Jih singl kárového kluka nebo devítku. Když poprvé vynesete trumf z 

ruky - zahrajete eso, nebudete vědět co dál, spadne-li od Jihu devítka. To by vypadalo na singl 

(nebo na dubl J9 a pak na tom nezáleží), proto byste pravděpodobně zahráli potom krále 

z ruky. V takovém případě by vás ale Jih mohl oblafnout, protože třeba zahrál devítku z J9xx. 

(Všimněte si, že tímto zahráním nemá co ztratit a může získat mnoho.) 

Když ale ponesete první trumf se stolu, S pravděpodobně od J9xx devítku nezahraje, protože 

by se mohl bát, že má partner singl desítku. (Pokud S zahraje devítku, když ponesete kára se 

stolu, zaslouží si, aby slem porazil.) 

16. Partnerské dvojice a konvence 
 Jedním z rysů bridže, kterým se nejvíce odlišuje od jiných oblíbených her jako jsou 

např. šachy je to, že vyžaduje něco víc než pouhou dobrou techniku hry. Nesmírně důležitou 

úlohu v bridži hrají osobnosti, roli tak významnou, že i perfektní technik může v bridži 

prohrávat. 

 Zvláště důležitá je spolupráce mezi vámi a tím maniakem naproti, vaším partnerem. 

Ať již hrajete společenskou partii bridže v místním klubu (kde je nejlepší považovat partnera 

za třetího protivníka) či v zápase o mistrovství světa, nemůžete zvítězit, pokud nebudete 

počítat se svým partnerem. Předpokládám, že čtenář zná běžné metody chování vůči 

partnerům, Ať už jsou to silní hráči či slabí. V této kapitole se budu zabývat poměrně 

výlučnou technikou, jak byste se měli chovat vůči partnerům stálým, či jen náhodným. 



Náhodný partner 

 Předpokládejme,.že se domlouváte s novým partnerem, se kterým budete hrát určitý 

počet partií, (jedno nebo dvě kola párového turnaje či několik málo zápasů družstev) Je 

důležité rozumět si s takovým partnerem co možná nejlépe a v souvislosti s tím se nám vynoří 

otázka, které konvenční hlášky byste měli používat. Moje rada v tomto ohledu je obecná a 

prostá. Máte-li nějaké pochybnosti o konvenci, nehrajte ji. Jinými slovy, jakmile i jen 

trochu zapochybujete o tom, zda byste danou konvenci měli používat, nepoužívejte ji! 

 To neznamená, že byste spolu neměli diskutovat! Naopak, čím více příležitostí budete 

mít na diskusi před vlastní hrou, tím lépe na tom vaše dvojice bude (pokud ovšem jeden z vás 

se nebude pokoušet naučit druhého více, než je tento partner schopen nebo ochoten pochopit a 

zapamatovat si za čas, který vzájemné diskusi věnujete). Když se ale dochází k rozhodování 

zda určitou konvenci použít nebo nepoužít, není-li pro vás oba absolutně jasné, že by měla být 

použita, nepoužijte ji!  

 Chci zdůraznit, že celkově nezamítám konvence. Věřím, že úspěšné partnerství může 

vyžadovat širokou paletu konvenčních dohod. Když hraji se svým stálým partnerem, užíváme 

konvence, jejichž seznam je na míli dlouhý. (Užívám asi víc konvencí, než kteříkoliv tři lidé, 

které znáte.) Ale nevěřím, že rozbujelé užívání konvencí je dobrou politikou pro kteroukoli 

dvojicí kromě stálých (a míním stálých) sehraných dvojic. (Stálou dvojicí míním takovou, 

která strávila při vzájemných diskusích o metodách stovky hodin.) 

 Poctivě přiznávám, že pokud vím, jsem skutečně jediným mezi bridžovými pisateli, 

který má tak negativní postoj ke konvencím. (Red.pozn.: Nikoliv, není tak sám. V podstatě i 

já "to beru".) Většina pisatelů nekonečně probírá konvence. (R.p.: Jsou dokonce celé samotné 

knihy - soupisy jednotlivých konvencí bez návaznosti, nebo komplexní ucelené systémy jako 

třeba "superprecision".) Buď je doporučují nebo je popisují k užití ostatními. Snad je to tím, 

že mnohé autority se snaží získat přívržence jejich osobního oblíbeného systému, snad je to 

protože bridžové publikum je konvencemi fascinováno (mimochodem, o čemž není pochyb), 

jak při užití jinými, tak při vlastním užití. Ať už jsou příčiny jakékoli, skoro každá kniha o 

dražbě doporučuje užívání konvencí, některé knihy probírají jednu možnou konvenci za 

druhou. Já však, ačkoliv věřím, že konvence generálně representují "dobrý bridž", radím proti 

jejich nerozlišovanému použití příležitostnými dvojicemi. A zde je proč: Velkým nebezpečím 

přijetí konvenčních postupů s vaším partnerem je to, že partnerské dorozumění nebude 

dokonalé. Všimněte si, že jsem řekl partnerské dorozumění. To jest, vy a váš partner budou 

mít odlišné představy o tom, kdy konvence užít nebo jaké hodnoty a/nebo typ listu by měly 

být k ospravedlnění, opodstatnění jejího užití, nebo o významu hlášek následujících po hlášce 

konvenční, nebo o negativních indikacích plynoucích z nepoužití. 

 Když je konvence poprvé zkoumána teoretikem (který je obvykle, ale ne vždy 

expertem), je podrobena lopotným testům - jak teoretickým, tak praktickým. Teoretické studie 

zkouší zda konvence přiměřeně slouží zamýšlenému úkolu ("funguje" v problému, pro jehož 

řešení byla navržena?), s kterými jinými metodami se střetává a případně je vylučuje (je 

vylepšením nebo zhoršením?), zda její negativní implikace jsou na prospěch (je nějaký zisk, 

nebude-li konvence použita?). 

 Praktický test zkoumá konvenci ve skutečné hře, určuje její efektivnost u stolu, měří 

vliv dražby soupeřů (nebo příp. hry) a množství informace, kterou soupeřům dává. Během 

stádia testů je mnoho, možných konvencí zavrženo, ty které přežijí jsou často revidovány - 

jednou, dvakrát, snad i tucetkrát - než se najde nejefektivnější a nejúčinnější metoda. Je-li 

tvůrce svědomitý, vynasnaží se konvenci zkompletovat tak, aby zahrnovala odpovědi 

k některým otázkám sepsaným na začátku této části, které mohou trápit uživatelskou dvojici: 

Kdy se hodí? Jaká síla a typ listu se žádá? Co se stane potom? Co se stane, když soupeři 

zadraží? Jaké jsou negativní indikace z toho, že se konvence nepoužilo?  

 Ale ať je původní popis konvence jakkoliv úplný ( a takové popisy se zřídka dobírají 



všeobecnosti), prostorová omezení v časopise nebo knize, kde je poprvé presentována, 

obyčejně zabrání tvůrci, aby odpověděl na všechny tyto otázky. Ve skutečnosti každá dvojice 

může (a měla by) si vypracovat detailní argumenty ke každému, z těchto námětů, ale nemáte-

li velice trvalého partnera, nebudete to moci udělat. A navíc, je důležité posoudit dražební 

konvenci v souvislosti s ostatními metodami užívanými v partnerství. Abych demonstroval, 

jak vážným nebezpečím může být nedokonalé dorozumění, ukáži, jak partnerství může být 

dáno v sázku při užití nejpopulárnější konvence ze všech Blackwooda. Pravděpodobně  

užíváte Blackwooda se všemi partnery (přes 99% všech hráčů nad začátečnickou úrovní ho 

užívají a přes 90% expertů také). Víte, že když hláška 4 BT je konvenční, odpověď 5 trefů 

hlásí, žádné eso (nebo 3 esa), 5 kár hlásí 1 eso atd. Dovolte mi položit vám o Blackwoodově 

konvenci několik otázek: 

(1) Jestliže dražitel 4 BT rebiduje 5 BT, zaručuje tento rebid, že dvojice má všechna 4 esa? 

(Ve finále první Světové Bridžové Olympiády 1960 jeden americký pár vydražil - a byl 

náležitě poražen - velký slem, když chybělo odehratelné eso po takovém 5 BT rebidu. 

Rozdání bylo: W: K104  AKQ96  A8  1074     E: AQJ765  74  Q103  K9 

dražba: 

  W     E   To byla chyba partnerství, ne chyba individuální. Západ  

1 BT    2 trefy    si myslel, že východ se snaží o sedmerák a mínil, že jeho  

2 srdce  3 piky    silná srdcová barva dodá potřebné zdvihy. Východ však  

4 kára   4 BT   neměl na sedmerák pomyšlení a snažil se dojít k šesti. 

5 srdcí   5 BT  

6 srdcí   6 piků 

7 piků     pas  

  

(2) Jak odpovíte na 4 BT, zasáhne-li    -     KJ75   KJ10952    K103 

vám do dražby soupeř ?  

Sever  Východ    Jih  Západ    Q96543       J87 

1 káro   pas     2 srdce    pas    42       103 

3 srdce  pas       4BT   5 piků(!)   73       A86  

  pas      pas      5 BT      pas       Q94    J8752 

 6 kár    pas      7 srdcí    pas 

  pas   kontra       pas      pas    AK102     AQ982     Q4   A6 

  

 Zřejmě Jih očekával podle dražby, že Sever má eso. Stejně jasné je, že Sever žádné 

eso neměl. 

 

(3) Ukážete v odpovědi na 4 BT šikenu - a jestliže ano, jak ? 

(Zde můžu něco říci na sebe. V oblastním šampionátu můj partner a já jsme jednou vydražili 7 

BT s pikovou šikenou v jednom listě a singlovým pikovým králem v druhém! Proč? Pro 

nedorozumění zda po Blackwoodovi ukázat nebo neukázat šikenu {a jestliže ano, jak}.) 

 

(4) Mimochodem, víte kdy 4 BT je vůbec Blackwood a kdy není?. Uvažte tyto sledy: 

  Zahajitel:  Odpovídající:  

Sled 1:               1 pik        2 srdce 

     2 BT       4BT (???)  

 

Sled 2:  1 BT       3 piky 

   3 BT       4 BT (???) 

 

 



  Zahajitel:  Odpovídající: 

Sled 3:    2 BT     3 trefy (Staymanova konvence) 

   3 srdce      4 BT(???) 

Sled 4:  2 BT     3 trefy (Staymanova konvence) 

   3 kára       4 BT (???) 

 (V nedávném hlasování uspořádaném magazínem Bridge World bylo přes 100 

vedoucích expertů tázáno, zda by považovali 4 BT za Blackwooda v každém z těchto sledů. 

Ohromující výsledky byly následovné: Ve sledu 1 považovalo 20% expertů 4 BT za 

Blackwooda, zatímco 80% soudilo, že to Blackwood není. Tedy experti se docela shodli, ale 

ovšem ne tak hromadně jak by se čekalo o tak základním tématu. Mínění se ještě více 

rozcházela v dalších případech dražby. Ve sledu 2 myslelo 49%, že 4 BT je Blackwood, 51% 

myslelo, že ne. Skutečně 50-50 roztržka v tak základní věci! Ve sledu 3 hlasování bylo 63% 

pro Blackwooda, 37% proti. Ve sledu 4 hlasování bylo opět 49% pro Blackwooda, 51% proti. 

Jak je zřejmé, ani experti se neshodnou, kdy 4 BT je Blackwood !) 

   

(5) Jestliže partnerská dvojice cue-bidovala jedno eso (nebo více) před Blackwoodem, 

zahrnují se tato esa do odpovědi na 4 BT? V r. 1959 byla na panel expertů položena otázka. 

Dražba šla takto: 

     Jih:   Západ:  Sever:   Východ: 

  1 tref             1 káro   1 pik     pas    Jste na Jihu a máte:  

  3 piky   pas   4 kára     pas    KQ53  A6  A7  QJ975 

 4 srdce   pas   4 BT     pas     co budete dražit? 

  ???  

 27 expertů, většina z radící se skupiny, stanovila, že správnou odpovědí je 5 kár. Ale 

18 jich řeklo, že správnou odpovědí je 5 srdcí a šest ostatních považovalo za správné 5 trefů! 

 Není pochyb, že se vám ani nesnilo, že tak prostá konvence jako Blackwood by mohla 

být tak komplikovaná! Všimněte si. že jsem byl úplně "fair" při výběru této výstavky, protože 

jsem použil to, co je nepochybně nejznámější, nejlépe pochopenou konvencí ze všech, která 

je také jednou z nejefektivnějších v použití. Představte si jaké zmatky kralují v doménách 

méně dobře definovaných a komplikovanějších konvencí! Představte si, co se může stát (a 

stává!) jsou-li tyto konvence užívány námi. prostými smrtelníky, ne mezinárodními hvězdami 

s pevně (?) založeným partnerstvím. 

 Cítím, že může-li se to stát nejlepším hráčům světa, hrajícím v sehraných dvojicích, 

může se to stát vám v dvojici nahodilé. Jak to vidím, potencionální zisk použití konvence je 

značně převážen nebezpečím ztráty plynoucí z partnerských zmatků a/nebo neúplného 

dorozumění. Konvenční potíže přicházejí v každém turnaji, každý týden, každý měsíc, každý 

rok. Nechci ani pomyslet na počet bodu promarněných průměrným párem za používání 

konvencí. Protože vím, co se stává expertům lidem nejvýše kvalifikovaným pro používání 

konvencí a s nejlepšími příležitostmi vytvořit stálá partnerská dorozumění se zřetelem k jejich 

používání. Chcete slyšet o expertním páru, který vydražil velký slem v důležitém národním 

turnaji s kombinovaným držením tří trumfů? Nebo snad by vás potěšilo, že v nedávných 

"trials" uskutečněných pro výběr národního reprezentačního týmu USA tři (spočtěte si to, tři) 

z naších vedoucích dvojic hrály částečný závazek v partii, kde byl vyložený slem? Chtěli 

byste to vidět? Dobrá, tady to je: V r. 1962 dva z našich nejlepších hráčů, kteří hráli trvale 

jako partneři dražili tyto listy: 

Západ:  Východ:  Západ:  Východ: 

KJ876     AQ54   2 trefy               2 kára 

AK3            54  2 BT    4 kára 

A4               Q1087653  4 srdce   4 piky 

AK8                           -   7 trefů      pas 



 Zahajitelův rebid ukazoval vyvážený list. Od tohoto okamžiku se dražba zamlžila, 

Východ zamýšlel svou hlášku 4 kára jako předvedení dobrého listu s káry, Západ si to vyložil 

jako silný dvoubarevný list s levnými barvami. To vysvětluje skok Západu na 7 trefů (výběr 

lepší levné barvy) po cue-bidu Východu 4 piky. Proč Východ pasoval? Protože si myslel. že 

partner založil svou předchozí dražbu na solidní trefové barvě! 

 V nedávných „trialech“ tři páry minuly výborný slem: 

Západ:  Východ:   Západ:  Východ: 

Kx    AQJ9x   1 tref                 1 pik  

xx          Ax   2 kára   3 trefy 

A9xx         QJ     pas 

AKQJ10             98xx  Tato dražba se vyskytla u tří stolů v nejvybranějším 

turnaji bridžového kalendáře. Západ si myslel, že 3 trefy Východu je stopka, Východ 

očekával, že Západ bude mluvit. 

  

  Tento druh malérů - způsobených užitím konvencí - se neustále stává expertům - Jste 

takovým miláčkem štěstěny- že můžete doufat, že uniknete příšernému ženci partnerského 

nedorozumění? Má osobni filosofie v omezovaní konvenci je extremní (možná že až příliš 

extremní ale aspoň praktikuji co hlásám). Zatímco budu užívat doslova stovky konvencí ve 

stálé dvojici, budu užívat tak málo jak jen možno s příležitostným partnerem. Typický je můj 

přístup k dvoutríkům. Společnost expertů se s vzácnou jednotou shodla, že staromódní silné 

dvoutriky (2 piky, 2 srdce, 2 kára a 2 trefy jako příkaz do hry) jsou neefektivní v podstatě 

všichni experti užívají 2 trefy jako umělý zahajovací příkaz s listem, jehož typ bude definován  

v dalších kolech dražby. Ale není universální shody názorů na pojetí zahájení 2 piky, 2 srdce 

a 2 kára. Nejpopulárnější je užívat "slabé" dvoutriky (méně než otvírka s dobrou barvou). (I 

zde jsou nesouhlasy co přesně mít pro slabý dvoutrik.) Jiní užívají dvoutriky k ukázání 

středních listů (silných, ale ne tak jako na silný dvoutrik), ještě jiní je užívají jako speciální 

typ silných dvoutriků a významný počet expertů specializovalo užití dvoutriků (zejména 2 

kára jsou užívána v aspoň tuctu různých způsobů nejvyššími experty. (R.p.: A to není 

započítán v poslední době k nám proudící Wilkoš.) Hrál jsem v důležitých turnajích s 

dohodou že velmi silné listy se zahájí 2 trefy (uměle jak se obvykle děje) a jiné dvoutriky se 

nepoužívají. Na první pohled je to neúčinný systém, protože přece musí být lepší užít 

dvoutriku pro některé případy než vůbec ne. A přece dám přednost dohodě „žádné dvoutriky“ 

v nesehraném partnerství, protože cítím, že možné ztráty z nedorozumění (ať bychom se 

dohodli na čemkoliv) převáží potencionální zisky z toho, že bychom dražby dvou triků 

používali. Připouštím, že můj náhled je zde extrémní. Ale statisticky mne dosažitelná 

evidence podepírá. 

 Takže doporučuji, nejste-li dobře sehranou dvojicí, abyste vynechali všechny 

konvence kromě těch nejzákladnějších. Jistě, můžete zaznamenat nějakou ztrátu přijde-li list, 

který může být správně zpracován jen s použitím konvence. Ale jsou to případy tak řídké, že 

jsem přesvědčen, že budete velkým vítězem celkově, vezmeme-li delší časové období, 

Red. pozn.: A v našich turnajových poměrech a okolnostech, kdy i soupeři často nadužívají 

všelijakých konvencí, je i vlastní dohoda o některých významech případných vlastních 

konvenčních sledů sama o sobě složitější. Měli byste vědět, mám-li připomenout nejběžnější 

případy, zda váš zásah skokem bude silný nebo slabý a to buď vždy, nebo v kterých sledech, 

zda vaše kontra na všechna nebo která slabá zahájení (dvoutríky, trojtriky aj,) je trestné, 

pobídkové čí nabídkové, jak a kdy "kontrovat" umělou hlášku soupeřů, jak budete vůbec 

odpovídat na pobídkové kontra a mnoho jiného, zejména jak budete dražit po partnerově či 

soupeřově zahájení 1 BT jak odpovídat na otvírku 2 trefy. Postačíte-li si rozříkat tyto 

problémy s kterým je neradno se vyhnout, určitě už vám nezbude moc času a schůdných 

možností na vsouvání dalších osobitých konvencí. Neradostnou skutečností našich dnů je fakt, 



že skoro nikdy nestačí říci prostě: "Partnere budeme hrát Acol" nebo "Partnere, hrajeme  

Limit" nebo "'Budeme hrát Presižn". Měl byste přitom uvést i kterou odnož těchto systému 

(jaké bezy v které hře či na kterém místě, podle kterého autora či knihy apod.) I při dost 

podrobné dohodě vám život ukáže, že autor nepřehání. Nedorozumění vás jistě při 

konvencích potká dost a dost. V chaosu dnešní dražební džungle zjistíte mnohdy s úděsem, že 

i důvěryhodný partner si představuje pojetí některých "samozřejmostí" čí celých systémů 

úplně jinak. Ještě nikdy se vám nestalo, že partner si vyloží dost běžnou hlášku jinak než vy? 

Ještě nikdy jste se nepřel např. co je to revers? Ještě nikdy jste např. neslyšel po nějaké 

havárii: "Já to hraji (nebo: My to hrajeme) tak, že", čímž se sice kotrmelec vysvětlí, ale 

veseleji vám potom nebude. Mohu-li přidat krůpěj vlastních zkušeností, tedy sám často žádám 

příležitostné partnery, abychom hráli silné dvoutriky a přiznávám, ne proto, že bych si myslel, 

že jsou lepší než slabé, ale proto, že přicházejí tak zřídka (což je ostatně důvod právě proti 

nim), že je to skoro stejné, kdybych obdobně jako autor dvoutriky zakázal. A ke stránce 

pohodlnosti partnerství: Asi u nás není druhého takového dobrodruha, který by hrál tak často 

s nejrůznějšími příležitostnými partnery jako já, včetně nadějných i beznadějných 

začátečníků. A zdá se mi, že méně příhod se mi může stát s perspektivním čerstvým 

absolventem nováčkovského kursu, než s otrlým znalcem konvencí. O tom nováčkovi alespoň 

vím co se v lekcích dozvěděl a co lze od něj očekávat. Od "tvořivějších" partnerů můžete 

čekat ledacos. 

Stálá partnerství 

 Váš přístup k partnerskému dorozumění by měl být úplně jiný se stálým partnerem, 

s nímž hrajete často, než s příležitostným partnerem, který je s vámi jen na chvíli. Věřím, že 

se vyplácí se stálým partnerem mít skutečně stalá a úplná dorozumění (ovšem, ve všech 

ohledech, kde se takové dohody odchylují od běžného standardního pojetí, musí být soupeřům 

vysvětleny) o tak mnohých situacích, jak jen možno, protože čím víc toto prodiskutujete se 

svým partnerem, tím lépe budete vybaveni k zacházení s mnoha různými situacemi, které v 

dražbě vyvstanou. 

 Při volbě generálního přístupu, nebo základní filosofie dražebních metod, které vaše 

dvojice bude užívat, vždy mějte na mysli, že nejdůležitějším faktorem je pohodlí. Čím 

pohodlněji se s partnerem cítíte ve vašem zvoleném systému nebo konvencích, tím lepší 

budou vaše výsledky. Faktor pohodlí hraje roli ve dvou hlavních rozhodnutích, které musí 

vaše partnerství učinit: základní systém a komplexnost stylu.  

 Váš základní systém je soustavou principů a/nebo specifických metod, kterých užíváte 

jako vodítek při dražbě nebo jako základů na nichž jsou budována speciálnější dorozumění. 

Můžete použít výtažku z nějakého populárního systému. (Standard American, Kaplan-

Sheinwold, Roth-Stone, Schenken Club atp, u nás Limit, Acol i další importované, soustavy, 

jako třeba ''trefy" polské, italské standardní, Neapolské, Římské, modré, přesné, mysteriózní 

aj.), nebo nějakého méně známého systému (Bulldog, Silné káro, u nás třeba pas-systémy aj.), 

nebo dokonce systém vlastní výroby. V každém případě. ať už sbírka základních principů, 

kterých užíváte, má své speciální jméno nebo ne, patrně budete mít nějaká vodítka. 

 Komplexnost vašeho stylu je stupeň nebo množství detailů, který je specifikován ve 

vašich partnerských dohodách (Ať už se specifikace týká významu hlášek nebo hodnot k nim 

požadovaných) v porovnáním s množstvím, které je ponecháno neujasněno (v případě 

významu hlášek) nebo k úsudku (v případě jejich požadavků k ohlášení). Někteří hráči jsou 

pružnější než jiní v tom, že je. pro ně docela pohodlné používat kterýkoliv z několika 

systémů. Ale jsou jiní, kteří zřetelně dávají přednost jednomu nebo dvěma systémům před 

ostatními. Jestliže buď vy nebo váš (potenciální) partner preferuje jeden nebo dva systémy, 

vaše volba základního systému může být hlavním faktorem určujícím úspěch nebo neúspěch 

partnerství. Ovšem, jestliže jednomu partnerovi nevadí užívání základního systému 



preferovaného druhým, výběr systému je očividný. Problém však nastává, má-li každý z 

partnerů jiný vkus. V mnohých případech nemohou být takové diference v základní dražební 

filosofii překonány a pro takové hráče je asi nejlépe najít si jiné partnery. Někdy je však 

možno situaci zachránit. Jsou pro to dvě cesty: (1) Kompromisní systém připouštějící, že jsou 

přijaty některé podstatné metody preferované jednotlivě partnery. (2) Jeden z partnerů se 

může „podrobit“ ve prospěch druhého, snad s několika povoleními nejžádanějších výjimek 

preferovaných partnerem, který nese to břímě, že přijal hraní systému žádaného partnerem. 

 Zjistil jsem, že druhá z těchto metod je daleko vhodnější. Když se snažíte vytvořit 

kompromisní systém, patrně stvoříte křížence, který bude tak mlhavý, že nedává bezpečí 

žádného ze základních principů systémů z nichž je slepen. Nadto, podstupujete riziko, že 

každý partner začne upravovat svou dražbu tak, aby se hodila partnerovi, tím že bude dražit 

tak, jak si myslí že by to udělal partner kdyby hrál svůj systém. Výsledkem bude, že žádný z 

partnerů nebude úplně vědět co dělá a partnerství se brzy ocitne v kotrmelci. Avšak při druhé 

technice, jestliže jeden partner je schopen ustoupit druhému, situace je únosná, protože je 

přinejmenším známo o co se partnerství pokouší a výsledky mohou být posouzeny podle toho. 

Může se ovšem stát, že změny nemohou být zajištěny uspokojujícím způsobem, ale na každý 

případ je to šance , že se věci vyvinou k lepšímu. 

 Jestliže jste určili svůj základní systém, musíte nyní uvážit komplexnost stylu. Zde 

zase hráči mohou být uvažováni ve dvou širokých kategoriích: ti kdo jsou raději nespoutáni 

partnerskými dohodami a zvláštními požadavky a jdou volně kam je třeba, a ti, kdo mají 

raději každou situaci vyžadující partnerské spolupráce rozslabikovánu do nejmenších detailů. 

Ačkoliv kompromisu v komplexnosti stylu se dosáhne snáze než kompromisu v základním 

systému, přece jen musí být souzvuk duší v tom, kolik má být specifikováno partnerskou 

dohodou a kolik ne. K tomuto se má přistoupit stejně jako při určování systému. Mnoho hráčů 

se cítí nepohodlně v komplexním stylu při němž se toho musí mnoho pamatovat, jiní jsou 

nervózní jsou-li v nejistotě o přesném významu partnerovy hlášky nebo o typu a síle listu 

partnera, ukázané jeho dražbou. 

 Ačkoliv partnerská rozhodnutí o komplexnosti stylu jsou stejně důležitá jako ta o 

základním systému, doporučuji vám užít kompromisní metodu vyžehlení rozdílů v tomto 

ohledu. Z jednoho důvodu: je snazší udělat menší úpravy ve stylu než v systému. A dále, 

zatímco je poměrně lehké naučit se novému systému (konečně, je možno vyjít od úplného 

začátku, je-li nutno), může být neúnosným břemenem být přinucen ke změně celého přístupu 

k dražbě. Celá bridžová zkušenost ovlivňuje styl, kterému je dávána přednost a je těžké 

překonat tendence vyvinuté za dlouhá časová období a neustále utvrzovaná. Je mnohem 

snazší naučit se novému dražebnímu systému (systémům), ať už jste hrál předtím cokoli. 

 Proto doporučuji, aby rozdíly v základním systému byly řešeny tím, že jeden 

z partnerů přejde k systému preferovanému partnerem, ale rozdíly v komplexnosti stylu by 

měly být upraveny tím, že každý z partnerů se přiblíží náhledu partnera. 

Vývoj vašeho dorozumění 

 Když ustanovíte základní systém a komplexnost stylu, obrátíte pozornost k aktuálním 

dohodám. Jako východisko byste měli prohovořit a určit základní metody, které budete 

používat v obecných situacích v dražbě a obraně. Zahrnuji i obranu protože partnerské 

dohody o hře karet v obraně mohou být stejné důležité jako dohody o dražbě. (Uvědomte si, 

že dvojice je v obraně v přibližně polovině počtu rozdání!) Brzy dosáhnete stupně, kdy budete 

moci diskutovat podrobnější dohody. Na této úrovni budete mít výběr metod jak posílit vaše 

partnerství. Jednou metodou je přidat pár detailů k vašim dohodám v každé oblasti, druhou 

metodou je vzít jednu nebo dvě jednotlivé situace a kompletně je promrskat, detailujíce např. 

hlášky ve všech možných sledech, které se mohou vyskytnout v jednotlivé situaci. Z těchto 

metod doporučuji tu druhou. Věřím, že je mnohem účinnější a cennější k tomu, abyste se cítil 



úplně bezpečný v ohledu správného fungování partnerství v několika jednotlivých oblastech 

dražby, než měl jen trochu lepší dorozumění ve všech oblastech. Jestliže dvojice neovládla 

všechny detaily každé dražební situace, nebude během dražby na úplně pevné půdě. Možnost, 

že nastane jedna z neprodiskutovaných situací tu bude vždy. 

 Nastoupíte-li ale druhou cestu, budete vědět které situace jste probrali úplně a které ne. 

Můžete pokračovat s důvěrou a dražit co považujete za správné (nebo hrát v obraně) na 

základě dorozumění o situacích, které jste probrali, můžete očekávat, že partner bude vědět co 

děláte. Naleznete-li se v nezmapované oblasti, budete se varovat nezvyklé akce, protože 

partner by si ji mohl vyložit špatně.  

 Konečnou výhodou soustředění se na jednu oblast v jedné chvíli je to, že vždy budete 

mít a znát stupeň, k němuž partnerské dorozumění došlo. Pravděpodobně budete probírat 

náměty podle důležitosti (důležitost posuzována na základě jejich četnosti výskytu) a když čas 

od času rozšíříte dohody, bude lehké vybrat další námět. To ulehčuje zapamatování jaké 

dohody máme. Zvláště když hráváte pravidelně s více než jedním partnerem, může být 

nesnadné si pamatovat zda jste dohodli určitou konvenci nebo postup s partnerem nynějším. 

Ale když pro vaše partnerství si vedete záznam o kterých situacích jste plně diskutovali, 

budete mít s pamatováním svých dohod méně potíží. Zde jsou dva další tipy pro vývoj 

partnerského dorozumění: 

 Tip 1: Máte-li úspěšné partnerství, můžete příležitostně přidat k vašim dohodám víc 

než je dáno vaším původním určením komplexnosti stylu. To se často stává bez zvláštního 

poukazování a je důležité nepřetížit žádného z partnerů nad jeho kapacitu naučit se a 

pamatovat si detaily a nad jeho schopnost cítit se pohodlně v rámci partnerství. Proto, shledá-

li některý z partnerů, že si nemůže zapamatovat plnou dohodu v určité oblasti, je jeho 

povinností to dát najevo. Bude to indikovat, že se dohody stávají příliš komplexní a měla by 

být užita nenáročnější měřítka. Důležitou věcí zde je být poctiví sami k sobě v rozpoznání 

vašich hranic. Není to hanbou, nejste-li paměťová hvězda, zejména týká-li se to bridžových 

konvencí. 

 Tip 2: Mnoho hráčů má více než jednoho stálého partnera. Jste-li jedním z takových, 

bude vám velice ku prospěchu, budete-li dle možnosti stejných metod co nejvíce, s tolika 

partnery, jak to půjde. Nejenom to učiní snazší vaši snahu zapamatovat si co s kterým, 

partnerem hrajete, ale čím víc rozdání budete hrát, tím více poznatků získáte o svých 

metodách a budete mít větší šance sám činit pozorování efektivnosti vašich metod, 

Udržování partnerství 

 Vyhovující partneři, zejména ti, s kterými můžete vytvořit dobrou soustavu úmluv, 

jsou těžko k mání. Je tedy milé udržet si partnera, je-li to možné. Příjemní hráči, s nimiž si 

můžete ujednat mnoho dohod jsou obvykle lepšími partnery než technicky vynikající hráči, 

kteří postrádají této přednosti. Zde je několik doporučení pro udržení vašeho partnerství 

naživu a v poklidném chodu. 

1. Kdy rozvíjet partnerství  
 Partnerské diskuse jsou velice zapotřebí. Čím víc toho s partnerem prohovoříte, tím 

lepší budou vaše výsledky, ale je nemoudré prohovořovat během bridžové partie. Mimo fakt , 

že to zbytečně zdržuje hru (a tak kromě jiného je nezdvořilé k vašim soupeřům), je obtížné 

soustřeďovat se na partnerská dorozumění, když se soustřeďujete na vítězství. Věci o nichž se 

diskutuje dokud hra běží nemají dost naděje na zapamatování. Proto si nechte své partnerské 

diskuse na jindy. Je-li nutno, udělejte si poznámečky o těch herních situacích, které si potom 

chcete prohovořit. 

2. Kdy a jak analyzovat výsledky  

 Stejný zřetel (nedělat to při hře) se uplatňuje pro analýzy výsledků a návrhy jak by 

mohly být zlepšeny (kdo měl co udělat, kdy a proč). Když dvojice dojde k špatnému 



výsledku, obyčejně pak následuje "diskuse" čí je to vina. Chcete-li si zachovat vaše 

partnerství, měli byste oddálit tyto diskuse až napotom. Je vždy snazší diskutovat 

nepříjemnosti až po hře, kdy je menší tendence hráčů obhajovat své akce a oba partneři 

mohou mít prospěch z analýzy toho, co se mělo vlastně udělat. Navíc, kritizování 

partnerových akcí může vést k horším výsledkům v následujících rozdáních. A to nás vede k 

další položce: 

3. Kritizování partnerových akcí  
 Nikdy jsem nepotkal bridžistu, který by byl rád veřejně kritizován, tj. dokud se hraje, 

ať už chyboval nebo ne. Tedy, máte-li něco kritického k sdělení partnerovi, počkejte až po 

hře. Také, nikdy jsem nepotkal dobrého bridžistu, který by odmítal konstruktivní kritiku 

svých akcí. Jestliže nezkoumáte příčiny svých špatných výsledků, nikdy nezlepšíte své 

schopnosti. Váš partner uzná a bude respektovat vaše mínění více, budete-li tak pozorný, že 

mu je vysvětlíte v soukromí. Nepoddávejte se chuti vyjádřit svou zlost nad partnerovou 

chybou. Jestliže se správně netrefil do míče, cítí se stejně hůř než vy.  

 Zdržíte-li se poznámek, předejděte situacím, ve kterých by se partner, bál jednat podle 

svého úsudku ze strachu, že dostane veřejnou důtku. Řekněte mu své - ale později. Bude tak 

hrát beze strachu a bude mít větší prospěch z vašich rad. A ukáže-li se, že vaše analýza nebyla 

správná, ušetříte si vlastní blamáž. 

 Je-li váš partner tím, kdo vříská, a jestliže z nějaké příčiny nečetl tuto knihu, měl byste 

mu dát zejména právě tuto radu. (Nebo, lépe, dejte mu jako dárek jeden výtisk.) 

4. Sehrávka HH není partnerství.  
 Znalost správné sehrávky není částí fungování partnerství. Dělá-li váš partner četné 

chyby jako HH, není vaší věcí k prospěchu partnerství na ně upozorňovat. Můžete si 

ovšem přát doporučit partnerovi, aby si o tom něco přečetl. Ale nechce-li se zlepšit, můžete se 

také ohlížet po novém partnerovi. Ale hra HH se netýká partnerství a proto není vhodným 

předmětem partnerských diskusí. Jen dražba a obrana, které vyžadují spolupráci obou, 

partnerů, jsou náležité k přiměřenému prodiskutování s hlediska partnerství. Každá diskuse o 

hře HH by měla být vedena jen s hlediska společného zlepšení techniky v tito disciplině. 

5. Individuality nehrají roli  
 Pamatujte si nade vším, že vaším cílem v partnerství je předvést, že umíte s partnerem 

spolupracovat. Není cílem ukázat, že jste hráčem lepším. Kritizování vašeho partnera, 

zejména v nějaké třetí partě, může vaše partnerství poničit. Nelíbí-li se vám jak partner hraje, 

najděte si nového. Nezlepší vaše výsledky, přesvědčíte-li sebe, vašeho partnera nebo 

kohokoliv jiného, že vy jste lepším hráčem než váš partner. 

Zamoření konvencemi 

 Většina turnajových hráčů byla postižena bacilem konvenčnosti. V mnoha případech 

jen jedno nakažení tímto obecným morem a oběť je doživotně neuzdravitelná. Ale je mnoho 

jiných, kteří se vyléčit mohou a jsou ještě jiní, kteří infekci unikli. Tento oddíl je k prospěchu 

těch posledně jmenovaných (a jejich partnerům), kteří se mohou dostát do boje s hroznou 

nemocí "syndromem konvencí". 

 Pro pokročilého bridžistu je docela normální, že experimentuje s mnoha rozličnými 

dražebními konvencemi. Vskutku, je pro něj zdrávo prozkoumat možná dokonce užívat tolik 

konvencí, kolik jen možno. Přímým pozorováním jak pracují různé techniky se může naučit 

víc o struktuře dražby a tak se stát moudřejším bridžistou. V pravý čas, je-li jeho vývoj 

uspokojivý, opustí zřejmě nezdravé konvence a zvolí své zbraně z těch, které mají skutečně 

opodstatnění. Je to duch vědeckého experimentování, ne syndrom konvenčnosti, který 

způsobuje, že lidi užívají mnoho různých konvencí, snad každý týden jinou sadu. Ale 

syndrom konvenčnosti se těsně pojí s tímto jevem a u pacientů v experimentálním stádiu 

jejich kariéry by měly být ostře sledovány projevující se symptomy. Když trpí syndromem 



konvenčnosti, hráč nadužívá kteroukoliv jednotlivou konvenci, kterou s partnerem 

dohodl. Bude předražovat, nedodražovat, bude špatně dražit ve všech postupech, protože 

bude používat konvenčního přístupu kdykoliv bude držet list, který dává sebemenší záminku 

pro takovou dražbu jako při správném aplikování příslušné konvence. To je syndrom 

konvenčnosti - chronické nadužívání dražební konvence při nevhodných listech při každé 

možné příležitosti. Jak bylo poznamenáno dříve, historie medicíny uvádí, že je to často 

nevyléčitelné. Několik předních léčitelů doporučuje návrat k hraní o nevelké částky jako 

jediný možný přístup k pokročilým případům této obávané choroby. 

 Zkoumáme-li případy této nemoci, můžeme možná přispět k prevenci, když už ne 

k jejímu léčení. Proč mají lidi tendenci užívat pochybně dražební konvence? Nezávislá studie 

uspořádaná Beztrumfovou Nadací, která studovala tisíce případů v časové periodě více než 

7 let, odhalila, že mezi hlavními příčinami syndromu konvenčnosti jsou: 

(1) Je to zábavné užívat konvenci. Užitím konvenční hlášky se pacient cítí důležitý. 

Příležitostně podléhá sebeklamu, že ví o bridži více než předtím, protože užil konvence. 

(2) Ukazuje se partnerovi, že si konvenci pamatujeme. Všichni hráči jsou dychtiví předvést 

partnerovi, že nejsou skutečně tak stupidní jak se on, jejich partner, domnívá. Mnozí cítí, že 

ukázáním toho, že si konvenci pamatují (a jak jinak to můžete předvést než jejím použitím?) 

zvýší partnerovo uznání jejich vlastní hodnoty. Skutečně, nejlepší cestou k ovlivnění 

partnerova mínění je činění správných věcí co nejčastěji, když přitom vítězíme. Naneštěstí 

hráči zasažení bacilem konvenčnosti to obvykle zjišťují až když je pozdě. 

(3) Uspokojuje to hráčovu zvědavost jak konvence funguje. Většina konvencí, jestliže užita 

správně, je užita zřídka. Tento nešťastný stav věcí vede k tragické situaci, v níž hráčova 

dychtivost je horečnatým neštěstím. Čekal tak dlouho aby konvenci užil a viděl co se stane až 

bude užita, že tlak vzroste a on ji užije bez nejmenší omluvy. 

(4) Lidé dělají chyby. Tato příčina nadužívání konvencí není faktorem syndromu 

konvenčnosti, ale příznaky jsou stejné a chyby tohoto typu nemohou být rozlišeny od těch, 

které jsou způsobeny infekcí bacilem konvenčnosti. 

 Pro tyto a možná jiné příčiny má veliká většina hráčů tendenci k nadužívání každé z 

konvencí, které užívá. Typickým příkladem je Blackwood. Skoro každý bridžista, který to 

zná, cítí nutkání ho užít jak jen zahlédne možný slem. Avšak tuto techniku je správné 

aplikovat ve slemové zóně jen v menšině počtu náležitých listů! Příliš časté užívání je 

důsledkem syndromu konvenčnosti. 

 Jinou epidemií je "zásah neobvyklým BT". Pro informaci těm čtenářům, kteří jsou tak 

šťastni, (z důvodů, které se vbrzku objeví), že neznají techniku jeho užití - konvence 

"neobvyklé BT" specifikuje, že některé zásahy BT jako: Jih: 1 pik, Západ: 2 BT (!) ... žádají 

partnera, aby dražil jednu ze dvou nižších nedražených barev, v tomto případě trefy nebo 

kára. Dražitel 2 BT má patrně dvoubarevný list v barvách, po nichž volá. (Takto může Západ 

dražit 2 BT jako výzvu partnerovi, aby nabídl lepší levnou, namísto pobídkového kontra, 

které by vyzývalo, aby příp. odpověděl i v srdcích). Pro mne je těžké posoudit výhody 

neobvyklých BT v zásahu, protože jsem měl tak předobré výsledky, když byl použit proti 

mně. Normálně by to ukazovalo, že konvence je nedobrá. Ale nebylo by dobré odsuzovat jen 

na tomto základě, protože dlouhé série neúspěchů, které měli soupeři s těmito zásahy 

v neobvyklých BT, byly způsobeny především nadužíváním. Zasahovali 2 BT v uvedeném 

sledu s čímkoliv od x  x  KQ109x  QJ109xx (silný hravý list s malou defenzivní silou) až k 

xx  Ax  AQxx  KJ9xx (list nevýrazné ofenzivní síly s dobrou defenzívou a poměrně 

nezájmem o srdce). Jak mohli jejich partneři podniknout inteligentní akci bez znalosti který 

typ listu je indikován neobvyklými BT ? Malý div, že uhodli špatně tak často! 

 K popisu zásahů neobvyklými BT není dostatečné jen říci, že ukazují dvě určité barvy. 

Další požadavky, jako obsah hrací síly a obsah defenzivní síly musí být specifikovány v 

hranicích dostatečně upřesňujících, tak aby partner mohl podniknout inteligentní akci 



založenou na této hlášce. A nepodřídíte-li se těmto hranicím striktně, jakékoliv potenciální 

výhody této konvence jsou fuč! 

 Stejný argument - potřeba definování všech hlášek (nejen konvenčních) pečlivě a 

přiměřeně k požadavkům může být aplikován ve všech stupních na všechny konvenční  

hlášky. Technika limitování vašeho listu k prospěchu partnera je vždy důležitá, ale má 

nejvyšší význam je li užíváno konvencí, vzhledem k tendenci užívat konvencí nepřiměřeně. 

Nechcete-li chytit bacil konvenčnosti nebo se chcete vyléčit ze syndromu konvenčnosti, máte-

li ho už, navrhuji řídit se receptem předepsaným Beztrumfovou Nadací. Před ohlašováním 

kterékoliv konvenční hlášky si řekněte: "syndrom konvenčnosti !". To vám připomene vaši 

potenciální tendenci nadužívání konvence a dá vám čas znovu uvážit vaši zamýšlenou akci. 

Neslevujte na požadavcích pro konvenční hlášku jen proto, abyste mohli konvenci 

použít! 

 Stranou toho, že je dobrou taktikou předejít infikování syndromem konvenčnosti, na 

bacil konvenčnosti by mělo být pamatováno ze dvou hledisek. 

 Za prvé, když posuzujete výhody konvence (můžete např. uvažovat o jejím převzetí 

k vlastnímu užívání), neopomiňte prozkoumat, rozdání v nichž se objevila nejen s hlediska 

zda konvence dopadla zdařile nebo špatně, ale také zda byla nebo nebyla dobře užita. 

Nedobré výsledky, které se jeví jako chyba konvence, často mohou, být započteny na konto 

špatného užití metody.  

 Za druhé, bujení bacilu konvenčnosti je jedním z důvodů, hlavních, proti užívání 

konvencí s příležitostným partnerem. I když překonáte překážky nedokonalých partnerských 

dorozumění, stále zůstává možnost, že váš partner je postižen bacilem. A může se to stát i 

vám. 

Domácí soutěže jednotlivců - Individuály pro 8, 9 nebo 10 hráčů.  

(Universální očíslování hráčů v první sestavě, hráči č. 9 či 10 mohou být doplněni. M ) 

V každé sestavě se hraje u obou stolů společný soubor dvou, tří nebo čtyř rozdání. Po každé 

sestavě zaujmou hráči nová místa a soubor krabic se míchá, rozdává a nově hraje. 

 

Individuál pro 8 jednotlivců - 7 sestav po 2-4 rozdáních, hodnocení rozdílové nebo topové.  

Stůl č. 1:       Stůl č. 2: 

N  S  E  W        sestava č.:   N  S   E  W 

1 2 3 4  1.  5 6 7 8  

1 3 5 7  2.  6 8 2 4  

1 5 6 2  3.  8 4 3 7   

1 6 8 3  4.  4 7 5 2  

1 8 4 5  5.  7 2 6 3   

1 4 7 6  6.  2 3 8 5  

1 7 2 8  7.  3 5 4 6 

=        2E        1S        2W        :příští místa:            1E        2N       1W      2S   

 

Každý hráč č.2 až 8 při změně sestavy zasedá na místo právě opuštěné určitým jiným hráčem, 

který ho může „vést“. 

 



Individuál pro 9 jednotlivců, 9 sestav s jedním pauzováním. Hráč č.7 končí dříve. 

Stůl č. 1:       Stůl č. 2:   pauzuje: 

N  S  E  W        sestava č.:   N  S   E  W    (+) 

1 2 3 4  1.  5 6 7 8     9 

3 6 5 2  2.  4 8 9 7     1 

5 8 4 6  3.  2 7 1 9     3 

4 7 2 8  4.  6 9 3 1     5 

2 9 6 7  5.  8 1 5 3     4 

6 1 8 9  6.  7 3 4 5     2 

8 3 7 1  7.  9 5 2 4     6 

7 5 9 3  8.  1 4 6 2     8  

9 4 1 5  9.  3 2 8 6     7 

+        1W       1N      2N   :příští místa:             1E        1S        2W      2S           2E 

 

Individuál pro 10 jednotlivců, 10 sestav s dvojím pauzováním. Hráči č. 3 a 5 končí dříve. 

Stůl č. 1:       Stůl č. 2:   pauzují: 

N  S  E  W        sestava č.:   N  S   E  W (+ , *) 

1 2 3 4  1.  5 6 7 8 10, 9 

3 6 10 2  2.  9 8 5 7  4, 1 

10 8 4 6  3.  1 7 9 5  2, 3 

4 7 2 8  4.  2 5 1 9  6, 10 

2 5 6 7  5.  10 9 3 1  8, 4 

6 9 8 5  6.  4 1 10 3  7, 2 

8 1 7 9  7.  2 3 4 10  5, 6 

7 3 5 1  8.  6 10 2 4  9, 8 

5 10 9 3  9.  8 4 6 2  1, 7 

9 4 1 10  10.  7 2 8 6  3, 5 

*         1W      1N   + :příští místa:            2E       1S         2W      2S       1E, 2N  


