
Milí priatelia! 
 
Po dvojtýždňovej prestávke pokračujeme v našich prípravných tréningoch. 
 
Ale poďme sa pozrieť na zohrané rozdania. 

 
Už 1. rozdanie  znamenalo stratu 7 impov pre 
dievčatá, ktoré optimistický vydražili 4♠. 
Škoda, že hráčka na juhu v 2. kole dražby po 
2NT partnerky sa nerozhodla pre logickejšie 
3NT, i keď s výbornou zhodou, ale typickou 
rukou pre BT (4333 so silou v bočných 
farbách) – výsledok mohol byť opačný.  
Nitriansky pár hral iba 3♠, ktoré pri výbornej 
obrane sú tiež diskutabilné.  

HH musí odovzdať 4 zdvihy zhora. Ako sa 
hralo? Na oboch stoloch bolo vynesené srdce 
z dubla a teraz je tu pre obranu (ak chce 

záväzok poraziť) kritický moment. A ten ani už tak skúsení hráči ako Juro a Martin 
nezvládli. Prvé srdce je nutné prepustiť! Ide o klasické prepúšťanie v obrane s cieľom 
zachovať spojenie medzi partnermi. Ako chce dať partnerovi ev. prebitok, keď už 
nemá dozdvih? Obaja ihneď brali esom a vrátili singl tref. Obrana už má nárok iba na 
ďalšie tri zdvihy. Dievčatá darovali ešte jeden navyše, keď miesto tromfov začali 
žartovať s bočnými farbami a Martin uplatnil svoj singl tromf. A na druhom stole zas 
pre zmenu si zabudli odohrať svoje kárové eso.  
Ale vráťme sa k optimálnej obrane. Po prepustení srdcového výnosu (W by mal svoje 
eso zasignalizovať pozitívne) príde E tromfom do zdvihu. V tej chvíli sa nesmie 
unáhliť a zahrať ihneď srdce k esu a na prebitok. Najprv musí stiahnúť svoje ♦A! 
Lebo ak nie, HH nebude v ruke prebíjať, ale zahodí svoje stratové káro! A ešte jeden 
technický detail. Ak tretie srdce HH prebije vysokým tromfom, E nenadbije, ale 
odhodí si z bočnej farby a počká si s tromfovou vidličkou K-9 na svoje dva tromfové 
zdvihy, čím zredukuje počet zdvihov HH na osem a záväzok 3♠ porazí. 
Poznámka: Z otvorených kariet sa splniť dá (pred tromfovaním odovzdať druhé 
srdce, čo znemožní pred prebitkom stiahnúť kárové eso) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. rozdanie  bolo z hľadiska dražby bez 
väčších problémov – na oboch stoloch sa 
zohrávali 4♠.  

 
Hlavní hráči mali iba jeden problém a to, aby 
k viditeľným trom stratovým zdvihom (káro 
a dve srdcia) nepribudol i srdcový „nadbitok“ 
(ak má N ♠J).  
Obrana si odohrala zo štartu ♥A a ♥K, načo 
pokračovala so ♥J. Túto situáciu zvládol iba 
Adam, keď  tretie srdce neprebíjal, ale zahodil 
si stratové káro. Tým prakticky zamenil 

sporný prebitok srdca za reálnejší kárový. A pre tím získal ďalších 10 impov.  
Je to známy technický obrat stratová na stratovú.  
 
 
 

3. rozdanie  a predchádzajúca strata 10 
impov je odrobená☺ A to i napriek tomu, že 
dievčatá, ktoré ináč dražia dosť agresívne, sa 
tentokrát držali pri múre a vylicitovali iba 5♦ 

a prepásli jasný slem.   
Vydražiť beztromfový nerobil Nitrančanom 
problémy, ale nezvládli zohrávku. Pozrime sa 
čo sa stalo: 
HH zobral výnos ♠J v ruke a prešiel na stôl 
na ♥K, aby urobil kárový impas (♦J). Tu na 
rozdiel od prvého rozdania Juraj zvládol 
obranu vynikajúco - prepustil! Prepustil 

i opakovaný impas, načo sa HH ocitol na ♦Q v ruke. A už nesplní, pretože zvyšné 
dve kára na stole sú mŕtve.  
Iste vidíte, kde bola urobená chyba. Absentovala bezpečná zohrávka. Hrajú sa tímy 
a tam sú ev. nadzdvihy až na druhom mieste! A obzvlášť ak ide o slem. Tam končia 
všetky žarty.  Vstupy na dlhú farbu si treba chrániť. 
Načo robiť impas, keď na splnenie stačia štyri kára – treba jednoducho zahrať ♦A 
a pokračovať dámou, pokiaľ sú na stole ešte dva vstupy. W si svojho kráľa uplatní 
kedy chce, ale je to jeho jediný zdvih. 
 
 
 
  



4. rozdanie  bolo remízové. Na oboch stoloch 
vydražilli i splnili 4♥. V horšej pozícii bol 
Adam (na E), ale nedostal porážajúci trefový 
výnos.  Jural hral záväzok z W, čo je bez 
problémov.  

 
Lepšie sú 3NT, ale tiež iba z W. Treba hrať 
pozorne. Dostali by ste pravdepodobne 
trefový výnos a ako by ste pokračovali po 
jeho vzatí desiatkou? 
Máte dva zdvihy v trefoch, štyri v kárach 
a zvyšné tri treba urobiť v drahých farbách. 

Skúste si to zanalyzovať, ako ďalej. 
Pokiaľ ste sa rozhodli vypracovávať piky, potom S berie esom a vráti tref a je koniec, 
pretože na zvyšok trefov má N srdcový vstup.  
Ak zahráte z ruky srdce a nevidíte, kde je srdcové eso, môže ho mať S (napr.A1098) 
zoberie figúru a podohrá trefy a ak je ♠A s dlhými trefmi je to rovnaké. 
Správne je prejsť károm na stôl a zahrať malé srdce z neho. Ak má eso N nemôže 
vyniesť do trefov a ak ho má S a berie, zabije vzduch (z oboch rúk malá) a srdcia tým 
vyprodukujú potrebné tri zdvihy. Ak eso neberie potom HH má siedmy zdvih, prejde 
na piky, v ktorých už pohodlne urobí zvyšné dva.  
 
 
 

5. rozdanie  je poznamenané prílišným 
optimizmom v dražbe. Minimax hovorí, že 
získať je možné iba osem zdvihov v pikách. 

Treba však poznamenať, že si to vyžaduje, 
vynikajúcu obranu. Poraziť záväzok 3♠ nie je 
jednoduché. Po troch kolách sŕdc zahrá E 
tromf (nič lepšie nemá), HH dotromfuje 
v dvoch kolách a urobí trefový impas. Dáma 
drží. Potiaľto došli i na prvom stole, ale HH sa 
v tejto chvíli rozhodol aj pre kárový impas. 
Ten nesedel a bez jednej (odovzdali 3 srdcia 
a 2 kára). A asi by Maja splnila, keby zabudla 

na kárový impas, miesto neho odohrala trefové eso a tretí tref (zo stola malé káro), 
ktorým by E dostala do zdvihu a ten by kárový impas zahral za ňu ev. by vyniesol 
srdce do dvojitej šikeny (prebitok a odhod károvej dámy). 
Povedal som „asi splní“ preto, že pozorný E by do esa mohol odblokovať svojho 
kráľa a do núteného výnosu sa už nedostane. Ale bola to jediná šanca na splnenie. 
Čakať, že obranca odblokuje svojho kráľa je pri menších herných skúsenostiach dosť 
nepravdepodobné, ale bola tu i druhá jednoduchšia cesta. A tú našiel Juro na 
druhom stole, keď tretie vysoké srdce „zbytočne“ prebil a vyniesol káro, čo prinútilo 



HH nesediaci impas absolvovať. Žiaľ partner nepochopiteľne po zisku deviatky vrátil 
miesto tromfa káro (ešteže HH zohrával až 4♠). Remízové rozdanie 
 
 

6. rozdanie   narobilo dražobné problémy., 
Adam s rukou E otvoril preventívnymi 2♥. 
Zuzka s dobrými kárami ale málo bodmi 
odvážne išla na 3♦, Martin kontra (na čierne 
farby), ktorú Adam premenil na trestnú a dva 
pády za 300.  
Oldo s rukou E dražbu neotvoril, Matej skočil 
preventívne na 3♦, Juraj sa pochválil svojimi 
pikami, ktoré ostali odpasované. Aj on padol 
dvakrát bez kontry za dvesto. 
Podškrtnuté a sčítané – 11 impov. 
 
Toto rozdanie zohrával nórsky nestor 
Johannes Brun. S partnerom došli do 4♥ 
a prišiel výnos ♦A. Hráčovi na S bolo jasné 

po spadnutí dámy, že HH sa bude snažiť prebíjať svoje dlhé kára. Vyniesol preto 
tromf, ktorý partner prevzal esom a vrátil tromf.. Brun ho zobral kráľom a odobral 
obrane posledný tromf, na ktorý odhodil tref.  
Nasledoval efektný záver - dva vysoké piky, malá pika prebitá v ruke, návrat na stôl s 
♣K a štvrtú piku po jej prikrytí dámou prepustil a N je v nútenom výnose. Musí zahrať 
tref, ktorým sa HH dostane na stôl na vypracovanú piku, ktorá je desiatym zdvihom. 
 
 

7. rozdanie  bolo remízové. Na oboch stoloch 
sa hrali 3NT a HH splnili s nadzdvihom.. 
A splnili preto, že obrana výdatne pomáhala. 
Obaja hráči na E mali veľmi slabú chvíľku a 
to hneď v prvom zdvihu. Na prvom stole po 
pikovom výnose prikryl E desiatku kráľom 
a Zuzka už nemala problém. Tento kráľ je tak 
hlboko, že o neho nemôže prísť, nehľadiac 
na to, že tým boli okamžite vyrobené dva 
vstupy na stôl, potrebné na vypracovanie 
dlhých trefov. 
Na druhom stole sa hrali 3NT z opačnej 
strany a E vyniesol malý tref do pracovnej 
farby HH, čo ho iste potešilo. Prečo nie dlhé 
piky, to ostáva záhadou. 

A čo by bolo možné pri „normálnej“ hre vidieť? Ak sa po pikovom výnose hlavný hráč 
uspokojí, že figúra drží a z druhej ruky pridá malú kartu už nesplní, pretože sa už na 
stôl v bočnej farbe nedostane. Musí preto v každom prípade nasadiť eso! Iba tak si 
vypracuje potrebný vstup. A ešte jedna maličkosť, musí pre nedostatok vstupov 
prevziať ♣K esom a hrať trefy, pokiaľ si E nezoberie svojho kráľa.     
 
 
 



8. rozdanie   z hľadiska dražby uspokojilo – 
na oboch stoloch hráči vydražili veľký srdcový 
slem.  
Zvoliť správnu koncepciu zohrávky nebolo 
celkom jednoduché. Juraj zvolil jednoduchú 
cestu, t.j. vytromfoval a spoľahol sa na ideu, 
že buď pri odohrávaní pík spadne dolník 
alebo bude sa ratovať impasom v lacnej 
farbe. Žiaľ nevyšlo ani jedno. 
Adam zvolil správnu koncepciu, ktorá si 
nevyžadovala ani impas a ani max. tretieho 
dolníka. A začal ju aj realizovať. Po pikovom 
výnose ihneď zahral ♦A a prebil desiatku na 
stole. Vrátil sa do ruky a prebil posledné káro. 
Prišli piky a malý pik prebitý v ruke. Nakoniec 

dvakrát tromf (druhý prevzatý v ruke) a kibici už čakali na stiahnutie posledného 
tromfa, na ktorý si zhodí zo stola tref a claim. Nepochopiteľne miesto stiahnutia 
posledného tromfa siahol na tref a bez dvoch. Aj takéto „zatmenia“ sa stávajú 
a mohol byť „slávny“☺.  
 
 

9. rozdanie   obnažilo technické nedostatky 
v obrane, vďaka ktorým hlavní hráči splnili 
záväzok 3NT, v jednom prípade i s dvomi 
nadzdvihmi. 
Na prvom stole začali dobre. Zohrával N 
a Adam správne vyniesol káro, ktoré Martin 
prepustil (keby bral esom a vrátil káro, už by 
E po vstupe na ♣A nemal žiadne káro a HH 
by splnil). HH potrebuje trefové zdvihy a preto 
s nimi začína. E musí naskočiť svojim esom 
a pokračovať károm (naskočiť by mal i keby 
mal miesto esa kráľa) – je to jediná šanca 
poraziť záväzok. Adam tak nakoniec urobil 
v ďalšom kole a vrátil káro. Martin zobral 
esom a posledné káro. Potiaľ by  

to bolo v poriadku až na to, že E si odhodil neopatrne srdce (na tretie káro) a to 
pomohlo Majke splniť záväzok (tref, dve kára, dve piky a štyri srdcia).  
Na druhom stole to dopadlo ešte horšie, pretože E sa rozhodol trefy prepúšťať (až 
dvakrát), čím prinútil partnera druhý zobrať a tým bol zmazaný vstup na neskôr 
vypracované kára. A naviac si tiež odhodil srdce napriek tomu, že videl štyri na stole 
(hralo sa z opačnej strany). A Matej sa mohol tešiť z dvoch nadzdvihov. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. rozdanie   a pokračujú problémy na téma 
obrana. Optimistický boli vydražené 3♠ a 
dokonca až 4♠. 
Adam nemal problémy so splnením svojho 
záväzku, keď potrebných deväť zdvihov mu 
zabezpečil zadávajúci výnos (♥9). Neviem 
prečo sú u mladých hráčov tak obľúbené 
výnosy zpod vysokej figúry i keď sa už 
veľakrát presvedčili aké sú nebezpečné. 
A obzvlášť ak je naporúdzi výborný sled ako 
v tomto prípade (QJ109). 
Po károvom výnose môže obrana zinkasovať 
päť zdvihov (N preberie a podohrá srdcia a 
ev. to i zopakuje) 
Na druhom stole bol záväzok 4♠ privysoký a 

po trefovom výnose HH padol dvakrát. 
Keď sa toto rozdanie hralo v praxi (3♠), obrana zahrala trikrát káro, HH v ruke prebil, 
stiahol dva vysoké piky a vyčistil trefy (tretí tref prebitý). A potom zahral tromf, čím 
dostal S do núteného výnosu a stratil iba jedno srdce a splnil. 
 
 
 

11. rozdanie   bolo dosť ťažké. Minimax je za 
4♥. Nitrančania ho nevydražili (našťastie☺), 
dievčatá áno, ale Trnavčania bránili 4♠. 

Splnenie záväzku 4♥ si vyžaduje trochu 
logiky a počítania. 
Dražba:    S      W        N          E  
       p      p         p         1♦ 

     1♥     1♠      2♥        2♠ 
     3♥      p        4♥ 

 
HH zobral pikový výnos esom a prebil ďalšiu 
piku v ruke. Vrátil sa na stôl ♦A a prebil 

poslednú piku. Teraz stiahol dve vysoké srdcia a v tejto chvíli už jeho predstava 
o distribúcii nadobudla jasné kontúry. 
E ukázal tri srdcia a pravdepodobne má štyri piky (ak by boli piky 6-3, W by ich 
zopakoval). Podľa otvorenia by mal mať aspoň štyri kára.   
Dospel tým k názoru, že E v kritickej trefovej farbe má najviac dubl a v ňom určite 
jednu figúru. A to preto, že bez esa ev. kráľa by mal málo bodov na otvorenie, na 
druhej strane W ich nemôže mať obe, pretože by určite nimi vyštartoval. 
S týmto obrazom o rozdaní sa rozhodol vyniesť ♣Q, čo garantuje iba dva stratové 
trefy ak E drží Ax, Kx alebo singl figúru. 
W dámu zobral esom a vyniesol káro, ktoré zobral HH kráľom. Teraz prichádza 
kľúčové zahranie t.j. malý tref, ktorý prepúšťa na stole k teraz už predpokladanému 
singl kráľovi . E ešte môže stiahnúť svoju tromfovú dámu a to je všetko a HH zapisuje 
+ 420. 



 
 

12. rozdanie  a zmierlivý koniec zápasu. 
Zmierlivý záväzkom, výsledkom a aj 
chybami☺. Na oboch stoloch sa hrali 4♥ 
a HH splnili i s nadzdvihom.  
A nemali nárok, pretože Juraj i Martin urobili 
ihneď v prvom zdvihu technickú chybu 
a obrana miesto toho aby ich vytrestala 
a záväzok porazila, urobila chybu ešte 
väčšiu.  
Čo sa stalo? Po károvom výnose obaja 
hlavní hráči pridali zo stola desiatku, ktorú 
Juh pokryl dámou a teraz prišla spomínaná 
chyba – HH brali zdvih esom. Bolo treba 
prepustiť! HH si musí uvedomiť nutnosť 
urobiť odhody na piky stola, ale hrozí, že 

obrana si ešte predtým stiahne okrem pikového esa i dve kára. A ak nesedí tromfový 
impas je koniec. 
Ak však HH károvú dámu prepustí, Východ nemôže vrátiť káro od svojho kráľa a HH 
bude mať čas vyraziť ♠A bez toho, že by stratil kontrolu károvej farby. A získa desať 
zdvihov predtým, ako obrana svoje štyri. 
Na oboch stoloch sa to nestalo, HH bral ♦Q esom a zahral piku. Obaja obrancovia 
na severe zobrali esom a chybu kamarátsky vrátili. Miesto výnosu kára, ktoré by 
vyprodukoval dva zdvihy, zahrali tref a hráči na piky zhodili čo bolo treba. 

 
Teší ma, že i keď v dražbe nie je ešte všetko dokonalé, vidieť oproti minulým 

zápasom výrazné zlepšenie. 
Veľa práce nás ale čaká na poli techniky. Ale to je celkom prirodzené. Hráte bridž 

iba krátko a v tejto oblasti to neide tak rýchlo, ako by ste si vy i ja želali. Aj preto som 
sa rozhodol pre pripravené rozdania, ktoré by mali v tomto smere pomôcť. V týchto 
našich tréningových zápasoch bude cca polovicu rozdaní pripravovaných. Neskôr, 
keď už základné techniky vám prejdú do krvi ich podiel sa bude znižovať až od nich 
upustíme úplne. 

 
Svoje rozdania máte v adresári BBO. Celkový pohľad na všetky ostatné sú 

dočasne na: 
http://www.bridgebase.com/myhands/ 
 
Výsledok zápasu: 22:8 pre družstvo Kubica-Vodička a Strúčka-Žiak 
 
Ďalší zápas sa uskutoční opäť v pondelok 7. februára o 19:00 hod. 
 
Družstvá nastúpia v inom zložení. Konkrétne v 3. kole sa bude hrať nasledovne:  
Stôl č. 1 Strúčka-Žiak (NS) a Vajdová-Závodská (EW)  
Stôl č. 2: Kubica-Vodička (NS) a Jakabšic-Kvoček (EW)  
 
Všetkých zdraví  
I.T. 
 


