
V tejto ukážke vynesiete dol-
níka a ak obranca pridá malú, 
bolo by chybou, keby ste sa roz-
hodli pre expas kráľom, zname-
nalo by to stratu dvoch zdvihov, 
a to i pri inom rozdelení figúr. 

V takýchto prípadoch sa držte zásady najprv impas a až 
potom expas, ak môžete urobiť oba. Ak dolník nebol nadbitý 
dámou (ak bol, prikryte ju kráľom a impasujte deviatku vý-
chodu), pridajte zo stola trojku v nádeji, že ju má západ. Až 
potom zrealizujte expas – zahrajte osmičku ku kráľovi (na 
eso malú) a máte dva zdvihy.

Aj v tomto prípade treba po-
stupovať obdobne – najprv malá 
proti dolníkovi a ak impas uspe-
je, vrátite sa do ruky v inej farbe 
a teraz už zahráte expas – ďalšia 
malá proti kráľovi. A pri danom 

(pre vás priaznivom) rozdelení farby bude váš i štvrtý diaľ-
kový zdvih.

Tu hlavnému hráčovi chýbajú 
až tri figúry, avšak môže zabo-
jovať o jeden zdvih na honér so 
šancou ešte na jeden diaľkový 
na štvrtú kartu, ak je farba dob-
re rozdelená (3:3). Už vieme, že 

treba začať impasom, ktorý až pri troch figúrach u súperov 
iste neuspeje (východ berie dolníkom). Po návrate do ruky 
opäť vynesiete malú proti stolu a ak súper pridá osmičku, 
ste pred dilemou, u koho je eso, a teda či impasovať, alebo 
nasadiť kráľa (keby mal dolníka západ, bolo by po problé-
me). V danej pozícii je účinný expas. Takéto rozhodnutia 
budete musieť v praktickej hre vykonávať často. Čím bude-
te skúsenejší, tým častejšie sa rozhodnete správne. Ako uvi-
díte neskôr, niekedy pomôžu aj informácie z dražby, dosť 
napovie i spôsob hry súperov, počítanie pravdepodobností 
a pod.

V predchádzajúcich príkladoch sme realizovali impasy 
a expasy iba na jednu stranu. Ak sú honéry rozdelené tak ako 
v nasledujúcich ukážkach, musíte voliť opačné poradie – naj-
prv expas a až potom impas:

V tomto prvom príklade zahrá-
te teda najprv expas (trojka proti 
dáme) a v ďalšom kole malú pro-
ti desiatke – impas. Neúspešný 
budete iba vtedy, ak sú figúry 
umiestené opačne.

Podobne treba postupovať 
i v druhom príklade – najprv 
zahrajte zo stola štvorku a ak 
kráľ drží zdvih, nasleduje malá 
z juhu proti desiatke. Ak kráľa 
zoberie eso (ako v tejto ukáž-

ke), potom po opätovnom získaní zdvihu v bočnej farbe za-
hráte malú proti desiatke. Vidíte, že tento postup je úspešný 
i vtedy, keď niektorý zo súperov má obe chýbajúce figúry 
(i keď zameníte E a W).

Bridž Bridž

Iste ste už obdivovali kúzelníkov pri rôznych trikoch s kar-
tami. Pri bridžovom stolíku nemôžete vyťahovať karty ani 
z klobúka, ani z rukáva, ale kúzliť sa s nimi dá. Treba si iba 
doplniť svoj repertoár o nové triky z oblasti kartových kom-
binácií. Pokiaľ náš seriál pozorne sledujete, základné typy 
impasov a expasov vám už iste nerobia problémy. Napriek 
tomu nebude na škodu, ak si spolu prelúskame ešte niekoľ-
ko ďalších príkladov, ktoré môžu poslúžiť ako vzor na auto-
matické rozohranie obdobných situácií. Ostane vám tak viac 
času na riešenie iných zložitejších problémov.

Najprv si ukážeme impasové situácie, v ktorých hráči naj-
častejšie robia chyby:

Ak máte popri dolníkovi eso 
a kráľa, odohrajte v prvom zdvihu 
najprv jednu z týchto najvyšších 
figúr pre prípad, že súperova dáma 
je singel. Nebolo by múdre daro-
vať zdvih na figúru, ktorá je odsú-

dená na zánik. Ak sa dostanete späť do ruky, až potom zahraj-
te na impas (ak vypadla dáma, vyimpasujete aj desiatku, ak 
začnete deviatkou).

V tejto ukážke nezačnite im-
pas dolníkom (iba ak by bol spo-
lu s desiatkou), ale malou proti 
dáme. Iste ste ešte nezabudli na 
zásadu „malá proti dvom honé-
rom“. Dolníka by západ prikryl 

kráľom (figúra na figúru) a východ by sa potešil darovanému 
zdvihu (získal by nielen desiatku, ale i osmičku).

Tu na rozdiel od prvého príkla-
du nie je správne najprv stiah-
nuť eso alebo kráľa (už by ste 
nezobrali všetky štyri zdvihy). 
Výhodnejšie je hrať na šancu, že 
dolník je spolu s dámou na zápa-

de (stáva sa to v 25 % prípadov); takouto hrou nestratíte ani 
zdvih (malá proti desiatke a po návrate do ruky zopakovať 
impas proti deviatke). Aj štatistika vám potvrdí, že singel fi-
gúra je oveľa menej pravdepodobná ako priaznivejšie distri-
búcie.

Pozrieme sa ešte na dvojité impasy (s tým základným – 
malá proti A Q 10 – ste sa už zoznámil v kapitole Zohrávka). 
Uvedieme niekoľko ukážok rúk severu (bez kariet súperov): 

Impas proti všetkým uvedeným kombináciám 
honérov (pri dvojitých impasoch medzi ne zara-
ďujeme i deviatku) sa vykoná tak, že vynesiete 
malú kartu z juhu a zo severu pridáte deviatku 
alebo desiatku (ak protivník dá na malú honér, 
samozrejme ho prikryjete). 

Ak prídete na juhu opäť do ruky, zopakujete 
impas (malá proti nižšiemu honéru).

Expasové situácie (keď chýba eso) sú v podstate veľmi 
jednoduché. Medzi zložitejšie patria tie, ktoré sú kombino-
vané s impasom.

V praxi sa vám občas stane, že v danej farbe je možné 
uplatniť oba kombinačné prvky (impas i expas). Sú to prípa-
dy, keď vám okrem esa chýba i ďalšia figúra. 

KARTOVÉ KÚZLA – AKO NEPRÍSŤ O ZDVIH
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Skúsený hráč sa zvykne odblokovať v skoro každej situá-
cii, a to i v prípade, keď má vedľajší vstup na zvyšok dlhej 
farby. Nestratí tempo a navyše neplytvá svojimi možno ne-
skôr cennými vstupmi.

V tomto rozdaní ľahko urobí chybu 
aj dobrý hráč. Ten vie, že túto kom-
bináciu nesmie začať rozohrávať krá-
ľom pre prípad, že všetky ostávajúce 
karty má západ (J 8 7 6), pretože by 
už nevyimpasoval dolníka. Zahral 

preto správne eso, zo stola rýchlo pridal trojku a až potom si 
s hrôzou uvedomil, že už všetky zdvihy nezíska. S deviatkou 
alebo desiatkou zostal uväznený na stole a piaty zdvih ne-
urobí, pretože už nemá vstup do ruky. (Z otvorených kariet 
však existuje jedna možnosť, ako predísť zablokovaniu farby 
v tejto situácii.)

Takémuto zablokovaniu treba predísť rovnako, ako to už 
poznáte z predchádzajúceho príkladu – prekážajúce vysoké 
malé karty (10 a 9) treba čo najskôr zlikvidovať. Správny po-
stup je na eso zahodiť desiatku, prejsť na stôl kráľom, zahrať 
deviatku (i tú treba odblokovať), prevziať ju dámou a potom 
malá päťka je vstupom na zvyšok farby.

V tejto ukážke názorne uvidíte, 
ako neodblokovanie vyššej malej 
karty dokáže znemožniť impas. Aj 
tu začal hlavný hráč správne – eso 
zo stola (takmer vždy je to výhod-
nejšie z tej strany, ktorá má dve 

figúry). Z východu vypadol dolník a z juhu päťka. Hlavný 
hráč prešiel do ruky dámou a pretože východ nepriznal far-
bu, je nutné vyimpasovať desiatku na západe. Už iste vidíte 
chybu, ktorú vydražiteľ urobil ešte v prvom kole farby, keď 
si na eso zo stola neodhodil deviatku – neodblokoval sa. Svoj 
omyl spoznal ihneď po tom, keď západ deviatku neprikryl 
desiatkou. V tej chvíli už bolo jedno, či hlavný hráč zahrá zo 
stola malú, alebo preberie deviatku kráľom, miesto piatich 
zdvihov získa iba tri (ak už nemá iný vedľajší vstup na stôl).

Pozorným odblokovaním sa môže zachrániť vstup potreb-
ný na odohranie vypracovanej farby. Na záver si ešte ukáže-
me, ako táto technika pomôže získať i cenný vstup navyše.

Vytvoriť extra vstup môžeme i na diaľkové 
zdvihy: Potrebujete sa dostať trikrát na stôl na 
severe a vstupy sú možné iba v tejto farbe. Na 
prvý pohľad ich vidíte iba dva – na eso a dámu. 
Avšak pozorným odohrávaním figúr: šestkou 
k esu (prvý vstup), malá ku kráľovi (overí-

te si delenie 3:2), prevezmete dolníka dámou (druhý vstup) 
a dvojkou, ktorú ste si až doteraz starostlivo šetrili, sa dosta-
nete na stôl tretíkrát.

Nie vždy si môžeme odohrať celú dlhú farbu, ako sme 
videli v predchádzajúcich príkladoch. Ak v nej súperi majú 
zádrž (jeden alebo i viac honérov), treba túto farbu najprv 
„vypracovať“, aby sa aj malé karty uplatnili ako zdvihy 
(diaľkové). Ak však na ňu nie je bočný vstup, treba ho vyro-
biť v samotnej dlhej farbe. Tento problém sa zvyčajne rieši 
prepúšťaním, t. j. dobrovoľným odovzdaním karty (kariet), 
ktoré by súper i tak získal. Tejto problematike sa budeme ve-
novať v nasledujúcom čísle.

Ivan Tatranský

Tu máte ťažšiu situáciu, chý-
bajú obe najvyššie figúry. Na-
priek tomu volíme rovnaký 
postup, t. j. trojka z juhu proti 
dolníkovi a v ďalšom kole malá 
zo severu proti deviatke. Možno 

nájdete takú distribúciu figúr ako na diagrame. 
Je samozrejmé, že bude pre vás výhodnejšie, ak farbu ro-

zohrajú súperi. Uvedený postup použijete iba vtedy, keď ju 
musíte otvoriť vy. 

Ak v tomto prípade potrebuje-
te nutne získať tri zdvihy, máte 
dve možnosti. Môžete skúsiť ex-
pas s tým, že najprv odohráte eso 
a vynesiete desiatku. Ak západ 
dá malú, máte problém – musíte 

hádať u koho je kráľ (ak je na východe prepustíte a ak na 
západe, expasujete dámou). Šanca, že sa rozhodnete správne, 
je 50 %. Ak však volíte dvojitý impas (malá zo stola proti 
desiatke a v ďalšom kole dáma), prakticky ju zvýšite až na 
75 %. Neúspešný je iba jediný prípad, keď má obe chýbajúce 
figúry západ (jedine vtedy pomôže expas – to je tých chýba-
júcich 25 %). 

Niektoré kombinácie si vyža-
dujú intuitívny odhad, uvedený 
príklad je jeden z typických, ktoré 
musí občas riešiť hlavný hráč, keď 
rozohráva tromfovú farbu. Hrozí 
mu v nej strata dvoch zdvihov. Ak 

ale správne odhadne, ktorý zo súperov má eso (napr. z dražby 
a pod.), zahrá cez neho malú a po zisku zdvihu na vysokú 
figúru (v diagrame na kráľa) dá v ďalšom kole z oboch rúk 
malú s tým, že eso je druhé a vypadne z hry. Ak sa oba tieto 
predpoklady potvrdia, miesto dvoch príde iba o jeden zdvih.

Zablokovanie farby je situácia, do ktorej sa neskúsený 
hráč dostane zvyčajne vlastnou vinou. Spôsobí to nielen stra-
tu tempa, ale čo je horšie, často aj nemožnosť odohrať kon-
krétnu farbu. 

Preto ak chcete byť výborným hráčom, vo vašom technic-
kom arzenáli nesmie chýbať i zbraň odblokovanie. Ak vidíte, 
že do niektorej ruky nie je dostatok vstupov na vysoké karty, 
je potrebné sa odblokovať – zo silnejšej strany si odhodíte 
vyššie karty.

Ak potrebuje hlavný hráč (na 
juhu) v tejto farbe získať všetkých 
šesť zdvihov, vie, že musí byť dele-
ná 2:2, pretože mu chýbajú tri veľ-
ké karty (Q J a 10) a väčšie od nich 
má len dve – A a K. Odohrá preto 

eso a kráľa a možno s uspokojením skonštatuje, že všetky 
štyri chýbajúce karty z hry vypadli. Eufória sa však rýchlo 
skončí, ak sa v treťom kole farby ocitne na stole s deviatkou 
a pritom už nemá vstup späť do ruky – zostávajúce tri zdvihy 
sú stratené. Deviatka, ktorá je po odohratí esa s kráľom naj-
vyššou kartou, celú farbu zablokovala. 

Proti zablokovaniu je jediným liekom odblokovanie, čo 
v tomto prípade znamená, že na eso i kráľa bolo treba zo stola 
pridať deviatku a osmičku, aby bolo možné poslednú kartu na 
severe – šestku – prevziať v ruke sedmičkou. 

Bridž Bridž
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