
Milí priatelia! 
 
Po prestávke, ktorá bola vynútená povíkendovými problémami (Prebor ČR párov, 

VC Košice, Duchonka ap.), ako i zápasom s Havířovom, odštartovali sme už štvrtú 
sériu našich tréningov. 

Doterajší štyl sa osvedčil, takže pokračujeme v príprave za rovnakých podmienok, 
t.j. každá séria pozostáva z troch zápasov vždy s iným zložením družstva. Hrá sa na 
12 rozdaní, z ktorých je vždy 5 až 6 pripravených (s červeným názvom) so zámerom  
zlepšiť techniku hry. Preto je táto analýza zameraná predovšetkým na ne. 
U zvyšných (čierny názov), ktoré vygeneroval počítač, upozorním iba na ev. výrazné 
odchýlky od normálu. 

V tejto kolekcii rozdaní silne prevažujú celoherné a slemové záväzky. Doteraz 
tomu tak nebolo a ani v budúcnosti nebude. Na druhej strane sú optimálne záväzky 
rozdelené medzi obe linky približne rovnako. 

Nemohol sa zúčastniť pár Kubica-Vodička, ktorého zastúpil výborný juniorský pár 
z ČR Katka Tichá a Anka Kálalová. Týmto im ďakujem za účasť. 

Poďme sa pozrieť čo všetko sa udialo. 
 

1. rozdanie   nezačalo pre dievčatá z ČR  
príliš šťastne. Na oboch stoloch boli vydra-
žené 4♠, ktoré Juro splnil, keď po srdcovom 
výnose získala obrana ihneď zo štartu tri 
zdvihy (tretie srdce prebité). E pokračoval 
károm, ktoré vzalo ♦A, po čom nasledoval 
tromf do ruky, na vysokú ♥Q bol zmazaný 
tref zo stolu a prebitie dvoch trefov bolo to, 
čo zabezpečilo splnenie záväzku. 
Na prvom stole bolo prvých päť zdvihov 
identických, HH zrejme v obave z prebitia ♥Q 
(čo ak pri dvoch srdciach mal E tri tromfy, čo 
vyzerá logický) sa rozhodla dotromfovať a 
spoliehať sa, že ♣K sedí. Žiaľ impas nebol 
úspešný čo znamenalo stratu 10 impov 

Treba však podotknúť, že koncepcia s odohratím iba jedného tromfu a následne ♥Q 
je jedine správna, pretože i keď by dámu E prebil, HH nadbije a impasuje až potom.  

 
2. rozdanie   prinieslo stratu ďalších 6 impov, 
ktorá mohla byť oveľa vyššia, keby nitriansky 
pár bol vydražil hru (3BT ev. 4♥). Zvyčajne 
nie je ideálne otvoriť preventívne, ak sú na 
ruke dve esá. Hrali iba 3♥, ktoré Matej bez 
problémov splnil 
Piešťanci 4♥ vydražili, ale HH neotvoril včas 
piky a raz padol. 
 



 
3. rozdanie   nebolo dražobne na patričnej 
výške. Hráči na EW liezli zbytočne až na 4♣, 
ev. na druhom stole neokontrovali 3♠ (čo je 
podľa minimaxu optimálne); strata 6 impov. 

 
V trefovom záväzku je možné uhrať deväť 
zdvihov (preto i HH padol). Matej ich vďaka 
priaznivému výnosu (♦A nasledované ♦4) 
a dobrej zohrávke zinkasoval jedenásť 

 
 
4. rozdanie   je zaujímavé i tým, že v každej 
farbe (i BT) sú prinajmenšom celoherné 
záväzky. Splniť je možné i 7♥, ak sa uhádne 
druhá tromfová dáma, ale vydražiť 6♥ by pri 
zhode 4-4 v srdciach nemal byť problém.  

 
Ale na prvom stole bol; Nitrančania došli do 
6BT, ktoré sa nedajú splniť (pre nekorektnú 

dražbu sa o srdcovej zhode nedozvedeli); na druhom síce Piešťanci vydražili 6♥, ale 
tento dobrý záväzok nezvládli. Získanie 3 impov bolo slabou náplasťou. 
HH vidí, že splní i ak neuhádne tromfový impas, pokiaľ sa mu podarí prebiť dve kára 
ev. dve piky. Samozrejme nič nevie o delení týchto farieb, takže musí si správne 
vybrať. Jozef si zvolil piky a odovzdal dva zdvihy. 
Netreba hádať! Stačí si jednoducho odohrať dva najvyššie tromfy až potom začať 
s prebíjaním kár alebo pík; je jedno kedy si obrana svoju ev. tromfovú dámu zoberie. 
V danom rozdaní tento typ bezpečnej zohrávky umožní po vypadnutí dámy dokonca 
zobrať všetky zdvihy, ak sa rozhodne pre prebíjanie kár. 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. rozdanie    potvrdilo, že dražba v tomto 
turnaji nepatrí medzi najsilnejšie stránky 
účastníkov. Na linke NS sa dajú uhrať 4♥ 
(súperom sa oplatí brániť so 4♠) i keď iba 
s 20 bodmi a je nepochopiteľné, že nechali 
hrať čiastkové pikové záväzky. 
Vyjadrím sa teda predovšetkým k dražbe. Na 
oboch stoloch (dealer N) odzneli tri pasy. A to 
je kameň úrazu, pretože hráč na tretej pozícii 
na vstup do dražby už nemusí mať silu pre 
otvorenie. Juh má dobrú distribúciu (5-4) 
a hlavne výborné 4 kontroly (eso a dvaja 
králi). Mlčanie je v takomto prípade 
trestuhodné. Malo prísť 1♣ a po 
predpokladanom zásahu súpera 1♠ 

negatívna kontra od N! Partneri na NS tým okamžite objavia zhodu v srdciach 
a nenechajú sa už predražiť pikami – a to až do 4♥. Ak ich súperi nechajú ev. 
kontrujú, sú na koni, ak blokujú so 4♠ (najlepšie) je treba kontrovať a zinkasovať 500 
b., čo nie je najhoršie. 
 
 

6. rozdanie   je zaujímavé predovšetkým  
z hľadiska dražby, keďže ide o veľmi 
nevyvážené ruky. Po otvorení 1♥ je zrejmé, 
že obrana s 11 pikami na linke nebude mlčať. 
Rovnaký počet sŕdc je i na druhej strane, 
takže záleží na „bojovnosti“ párov, až ako 
vysoko pôjdu.  Naši aktéri bojovali urputne. 
 

 
 Na prvom stole bolo najlepšie blok 6♥ vytrestať kontrou. Prílišná snaha (6♠x) stála   
5 impov. Optimálne je 5♠x (minimax), k čomu sa dopracovali na druhom stole. 
Nechať hrať 5♥ by bolo riskantné, pretože pri presnej zohrávke sú splniteľné. Pre 
zaujímavosť uvádzam ako tento záväzok po výnose ♦3 treba zohrávať. Na prvý 
pohľad je vidieť stratu dvoch trefov a jedného kára; čo s tým? Ak HH priloží ♦J 
nesplní. Uvedených troch stratových zdvihov sa nezbaví. Platí zásada, že ak sedí 
impas v prvom zdvihu, bude sedieť i neskôr☺. 
Zo stola preto musí dať iba malú, berie esom v ruke, prebije piku, vráti sa tromfom a 
prebije i druhú. A teraz stačí iba zahrať ♣A, odovzdať malé trefy a obrana je bez 
šancí. Ak berie S, môže zahrať iba tref alebo piku (prebitok a odhod stratového kára). 
Ak sa dostane na zdvih N, môže naviac zahrať i káro, ale iba do vidličky A-J. 
 
 
 



 
 
7. rozdanie   neprinieslo nič vzrušujúce. Na 
oboch stoloch vydražili 4♥, ktoré nebol 
problém splniť. 
Katka urobila nadzdvih (1 imp), pretože 
miesto štandardného pikového výnosu zo 
sledu dostala priaznivý tromfový.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
8. rozdanie   bolo remízové, keď na oboch 
stoloch sa hral záväzok 4♥, ktorý obaja HH 
po štandardnom výnose ♣Q nesplnili. 
Po výnose ♣ nasledovali ďalšie dva trefy, 
tretie kolo trefov HH prebili a zahrali dve kolá  
tromfov a zmenili na kára s cieľom dvakrát 
prebiť. To však nevyšlo pre tretieho ♥J. 
Nevyšla by ani koncepcia s vytromfovaním 
a následne malá pika proti KQ s nádejou, že 
♠A je na N. Ani to nevychádza. 
A napriek tomu, že tromfy neboli delené 2-2 
a ani ♠A nebolo na N sa záväzok splniť dá! 
Po prebití tretieho trefu treba okamžite zahrať 
malú piku, čím sa ihneď vyjasní situácia 

s polohou ♠A. Tá je nepriaznivá, S vráti napr. káro, ktoré HH zoberie s ♦A a odohrá 
iba jeden tromf so ♥K (čo ak vypadne ♥J). Obaja súperi pridajú malú, HH stiahne 
♠Q a ♦K, načo treba začať s krížovým prebíjaním kár a pík s ideou prebiť dve kára 
alebo dva piky. Perfektne to funguje, pokiaľ sú dlhšie piky na N alebo dlhšie kára na 
S. Iba v prípade, že nesprávny obranca je dlhý v pikách ev. kárach, je tu ešte šanca, 
že po prebití deviatkou na stole ev. desiatkou v ruke, nemôže súper nadbiť (♥J je 
u druhého obrancu). 
Niekedy u ťažších rozdaní treba mať i trochu šťastia a to je zvyčajne pri dobrom 
hráčovi☺. A ten je preto dobrý, že dbá na bezpečnosť. 
 
 
 
 
 
 
.  
 



 
9. rozdanie   nepatrí medzi ťažké. Vydražiť 
4♠ nebol problém. Na oboch stoloch súperi 
vyniesli štandardne ♥J, čo umožňuje 
záväzok splniť. Kárový by ho porazil, pretože 
HH sa pri danom delení  tromfov už 
nedostane na stôl a nemôže tak odhodiť 
stratový tref a navyše príde o tri trefy (musí 
ich rozohrať). Po srdcovom výnose je HH 
v ruke a je v tejto chvíli na koni, pretože ♦Q 
môže odovzdať v pravý čas. Po stiahnutí 
prvého tromfu vidí, že tieto sú delené 3-0 čo 
nie je najlepšia správa, pretože mu to 
znemožní dostať sa na stôl na ♦K po 
odovzdaní dámy. V takom prípade sa dobrý 
hráč poohliadne po možnosti, aby to urobili 

súperi za neho.  Musí preto najprv vyeliminovať farbu, do ktorej by mal obranca 
bezpečný návrat. A tou sú srdcia. Nesmie už preto pokračovať v sťahovaní tromfov 
(bude ich ešte na stole potrebovať), odohrá i druhé srdce (dokončí ich elimináciu) 
a tým je scéna pripravená na nútený výnos. Teraz je ten pravý čas na odovzdanie 
♦Q a nezáleží, ktorý z obrancov má eso. Ak vráti káro, umožní odhod stratového 
trefu na ♦K a rovnako si ho zmaže i po srdcovom výnose (prebitok). Ani tromf (W) 
nepomôže, pretože tým vyrobí tromfový vstup na stôl. Už ostávajú iba trefy, v ktorých 
HH určite získa zdvih, ak ich načne druhá strana. Takto zohrával i Juraj. 
Na prvom stole zvolila HH zlú koncepciu a je iróniou, že jej to s výdatnou pomocou 
„galantných“ obrancov prinieslo i nadzdvih a 1 imp. Konkrétne po vzatí srdcového 
výnosu prišla ♦Q, ktorú W prekvapujúco prepustil a v tej chvíli bol záväzok splnený. 
Keby ju bol zobral a vrátil srdce, využijúc chybu HH, ktorá srdcia nevyeliminovala, 
musela by si trefy rozohrávať sama a stratila by všetky tri. Prepustenie dámy nemalo  
zmysel, pretože ak v ruke N je ešte káro ničím to nehrozí (na stole nie je okrem kráľa  
nič zaujímavé), ale ak má iba singl stojí to zdvih. HH rýchlo dotromfovala, stiahla ♥A 
a vynútene zahrala tref. A aby partnerovi nebolo ľúto, i on daroval dámam jeden 
zdvih, keď naopak urobil opačnú chybu a ihneď naskočil kráľom.  
 

 
10. rozdanie    prinieslo „Dolniakom“ stratu až 
13 impov (ich najvyššia v turnaji). Piešťanci 
na druhom stole vydražili i splnili 4♥.   

 
Na prvom stole nechali súperov hrať 
čiastkový záväzok. Obaja hráči na linke EW 
boli veľmi  pasívni a nevstúpili do dražby 
i keď neoplývali bodmi. W po zásahu 2♠  by 
mal ukázať svoju šesťfarbu (navyše mal i 
dobrý fit do trefov) a E nemal nechať 
vyhasnúť dražbu na 2. stupni, ale mohol ju 



zaktivizovať reopen kontrou, ktorá naznačovala srdcia a navyše mal krátkosť vo 
farbe súpera.. 

 
11. rozdanie   nezastihlo dievčatá v dobrej 
forme, keď nevydražili jasnú pikovú hru a 
navyše ani nezobrali možných 11 zdvihov. 

 
Zatajiť 13 bodov po otvorení partnera a to 
ešte s dobrými dlhými pikami je 
prinajmenšom atypické☺. 
 
 

 
 
 

 
 

12. rozdanie   skončilo zmierlivo. Na oboch 
stoloch bol vydražený pikový slem, ktorý 
obaja HH splnili. 
Toto rozdanie na záver zápasu bolo akýmsi 
testom kvality obrany. 
Zohrávka bola prakticky identická; po výnose 
♥7 HH zobral, stiahol tromfy a vyniesol ♦9, 
čo bol kritický moment celého rozdania. Jeho 
osud mali teraz v rukách hráči na N. Žiadny 
z nich nemal nervy prepustiť zdvih v domnení 
(správnom), že ide o singl a že by mohli prísť 
o zdvih. Prišli tým však o dva, pretože HH si 
svoje dva trefové stratové zdvihy zmazal na 
♦KQ. Keby boli deviatku nadbili desiatkou, 
mohli sa v tomto rozdaní presláviť☺. 

 
Výsledok zápasu:  

Dolniaky  (Strúčka Jakub-Žiak Matej a Jakabšic Jakub-Kvoček Juraj)  20 VP 
Piešťany+ČR (Melicher Jozef-Straka Ivan a Kálalová Anka-Tichá Katka)  10 VP
  
 

Štvrtý cyklus prípravných zápasov bude pokračovať 2. kolom 
v pondelok 13. júna o 19:00 hod.  

 
Všetkých zdraví  
I.T. 
 


