
Pozrime sa ešte na jedno trochu náročnejšie rozdanie.
Boli vydražené 4♥, proti ktorým súper na západe vyniesol 

trefového kráľa. Hlavný hráč ho berie esom a začne hodno-
tiť svoje možnosti. Vidí, že okrem stratového kára môže 
prísť i o všetky tri piky, ak sa na zdvih dostane východ a po-
dohrá mu kráľa (vynesie pikového dolníka). Ak by mal pi-
kové eso východ, nemal by problém. Preto svoj plán zo-
hrávky postavil na úvahe, že buď je kárová dáma druhá 
a vypadne (po zahraní kárového esa a kráľa), alebo ak sa tak 
nestane, je tu ešte šanca, že ju má západ. V tom prípade pri 
slušne delených tromfoch 2:2 v dvoch kolách vytromfuje, 
prebije tref v ruke a pustí západ na tretie káro do zdvihu a ak 
si ihneď nestiahne pikové eso, už ho ani neurobí. Plán je to 
pekný, ale vydražiteľ má zlý deň, pretože karty neboli roz-
miestnené tak, ako si to želal (kárová dáma je tretia na vý-
chode).

Mal skutočne zlý deň, ale nie pre umiestenie figúr, ale pre-
to, že bol príliš rýchly a nezačal rozmýšľať prv, ako zobral 
prvý výnos esom. Nevypláca sa ignorovať zásadu: 

„Urob si plán zohrávky ešte pred pridaním prvej karty 
zo stola.“ 

Ak by sa ním riadil, musel by sa zamyslieť nad využitím 
svojich dlhých kár. Problémom je situácia, ak má károvú 
dámu obranca na východe. Nebol by, ak by mal v ruke iba 
dve kára. V takom prípade by si prebitím tretieho mohol far-
bu vypracovať. 

Ale to sa dá zariadiť. Stačí iba prepustiť výnos (trefového 
kráľa), na zdvihu ostane neškodný súper (pikový výnos 
z jeho strany nie je nebezpečný) a po jeho hocijakom pokra-
čovaní sa vydražiteľ dostane do ruky, na trefové eso si zaho-
dí káro a začne tromfovať s esom a dámou srdcovou. Keby 
boli tromfy zle delené, najprv si odohrá obe vysoké kára, 
tretie prebije v ruke vysoko (pre istotu) a až teraz dotromfu-
je srdcovým kráľom, čo je jeho jediný prechod na vypraco-
vané kára, na ktoré si zhodí dve stratové piky. A nielenže 
splní ťažký záväzok, ale ešte urobí aj nadzdvih.

Ivan Tatranský 

Nie nadarmo bridžoví teoretici tvrdia, že o osude až polovi-
ce všetkých rozdaní sa rozhoduje už v prvom zdvihu. A nie 
je to iba o výnose.

V tejto kapitole si na dvoch príkladoch ukážeme, ako je 
dôležité neunáhliť sa pri plánovaní zohrávky. Po tom, ako 
partner po prvom výnose vyloží svoje karty na stôl, je nutné 
dobre si rozvážiť svoje najbližšie kroky. Mnohí nedočkavci 
obvykle rýchlo pridajú k prvému zdvihu, a to obzvlášť vte-
dy, keď sa vnucuje zdanlivo jasné pokračovanie. A až potom 
začnú rozmýšľať, ako ďalej a často je to už neskoro.

Juh zohráva záväzok 3 BT po tom, čo sever otvoril draž-
bu s 1♣ a po 1♦ partnera ukázal svoje štyri srdcia (1♥). Od 
juhu prišiel 1 BT, ktoré veľmi silný sever zvýšil na úroveň 
hry – 3 BT.

Po vynesení pikovej desiatky zo západu pridal hlavný 
hráč zo stola dolníka v nádeji, že výnos bol z farby vedenej 
Q-10-9, čo by mu okrem troch pikových prinieslo dva srd-
cové, jeden trefový a tri až štyri kárové zdvihy (po vyrazení 
kárového esa, ktoré majú súperi). Pikovú dámu však mal 
východ, čo hlavného hráča nepotešilo, ale šanca na štyri ká-
rové zdvihy mu zostala. Pikovú dámu nadbil kráľom a zís-
kal zdvih. Potom okamžite rozohral z juhu kára (dvojka ku 
kráľovi), pokiaľ má ešte pikovú zádrž. Východ dvakrát pre-
pustil, esom zobral až tretie káro a vydražiteľ si s hrôzou 
uvedomil, že už nemá prechod do ruky na dve vypracované 
kára, čo malo za následok, že miesto splnenia dvakrát pa-
dol. Vzhľadom na to, že v trefoch má na stole len eso a dve 
malé karty, nie je možný ani trefový prechod, pretože súpe-
ri majú v trefoch tri figúry (J, Q, K).

Keby sa hlavný hráč nebol ulakomil na pikový zdvih a ne-
podcenil by fakt, že má iba jeden istý vstup do ruky (pikový 
kráľ), bol by si ho určite uchoval na „horšie časy“. Výnos 
nemal brať v ruke, ale na stole esom, ihneď rozohrať kára 
a pokračovať v nich, pokiaľ súper nepridá eso. Nech potom 
zahrá hocičo, dostane sa opäť k slovu a potrebné zdvihy zís-
ka na vypracované kára vďaka tomu, že si uchoval dôležitý 
vstup pikovým kráľom.

Prvý zdvih

 
Bridž
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