
Najčastejšie sú to atypické postupy v zohrávke i obrane, kto-
rých spoločným menovateľom je uviesť súperov do omylu.

V prvom príklade ste sa ako obranca na západe dostali na 
zdvih a z dražby i z toho, čo vidíte, je vám jasné, že záväzok 
3 BT je pevný. Jediná šanca je ukradnúť nejaké zdvihy – ale 
ako? Vsadiť môžete iba na to, že partner má v tejto farbe dol-
níka a že u hlavného hráča vyvoláte falošný dojem o jeho po-
lohe. Ak vynesiete dámu, hlavný hráč v domnení, že eso je na 
východe a dolníka máte vy (podľa karty výnosu by malo ísť 
o sled Q-J), pravdepodobne dámu prepustí. Plán tým začne 
fungovať, a preto teraz pokračujte šestkou. Vydražiteľ dá zo 
stola malú s tým, že buď získa zdvih na desiatku v ruke, ale-
bo neskôr kráľom, pokiaľ východ pridá eso. Váš partner na 
jeho obrovské prekvapenie berie dolníkom zdvih, vráti malú 
k vášmu esu a osmička poráža stopercentný záväzok.

V druhej ukážke sedíte na západe a vydražiteľ vďaka svo-
jej dobrej hre vás dostal v závere rozdania do zdvihu, a tak 
musíte vyniesť od tretej dámy. Je vám iste jasné, že v tomto 
prípade vyimpasujete partnerovi dolníka, ak ho má, a ihneď 
na to v ďalšom kole stihne rovnaký osud i vašu dámu. Ak ste 
hráčom s fantáziou, v tejto kritickej situácii si počínate rovna-
ko ako v predchádzajúcom príklade – vynesiete dámu (i tak je 
stratená) s nádejou vyvolať dojem, že ide o výnos z dvoch su-
sedných figúr (podľa výnosových pravidiel), a teda máte aj 
dolníka. Ak tomu súper uverí, zoberie vašu dámu kráľom 
a vykoná impas proti vášmu fiktívnemu dolníkovi (5 ku 10). 
Získa ho však partner a vy pochvalu od partnera i kibicov.

A ešte jeden príklad, ktorý je ukážkou, ako môžete vnútiť 
hlavnému hráčovi zlú predstavu o rozložení dvoch kľúčo-
vých figúr.

Na splnenie záväzku 3 BT 
na linke NS potrebujete v pi-
kách zobrať tri zdvihy. Zač-
nete zo stola štvorkou, vý-
chod pridá dvojku a z ruky 
zahráte pikového kráľa. Me-
nej skúsený hráč na západe zoberie zdvih esom, pretože sa 
naučil pravidlo „figúra na figúru“. Žiaľ, aj to má, ako každé 
iné pravidlo, výnimky, resp. jestvuje tu i ďalšie, a to „z dvoch 
figúr v slede prvú prepustite a prikryte až druhú“. Aj keď ich 
nevidí, mal by to aspoň predpokladať, keďže nie je logické 
takto vypracovávať kľúčovú farbu v beztromfovej hre s ne-
podporeným kráľom. Ak západ zoberie zdvih ihneď esom, 
potom už nemáte inú možnosť, ako neskôr vyimpasovať dol-
níka (malá proti pikovej desiatke).

Ak však západ kráľa prepustí, máte dilemu, ako sú roz-
miestnené medzi súpermi eso a dolník. Skôr sa prikloníte 
k názoru, že eso má východ. Vrátite sa preto na stôl a zopaku-
jete expas (malá proti pikovej dáme) a už tri zdvihy neurobí-
te, súper na východe sa poteší zo svojho pikového dolníka, 
ktorý bol odsúdený na zánik.

Každého bridžového hráča poteší, keď sa mu podarí zahra-
nie, ktorým zneistí súperov a tí urobia fatálnu chybu. Vyvolať 
dojem, že nejakú kartu máte alebo nemáte, si už vyžaduje 
značné majstrovstvo, a preto hovoriť o oklamaní protivníkov 
ani nie je až také presné – skôr to môžeme považovať za ume-
nie. Táto kapitola nášho seriálu o bridži má ambíciu ukázať 
vám, ako sa k tomu prepracovať.

Tie najjednoduchšie z klamlivých zahraní má v svojom re-
pertoári väčšina dobrých hráčov. Patria k ich rutinným zahra-
niam s cieľom nechať súperov v neistote, napr. či máte v ro-
zohrávanej farbe ďalšiu figúru. Zvyknite si na ne i vy.

V prvom príklade po výnose ♠3 zoberte dámu zásadne 
esom. A prečo nie kráľom? Pretože nechcete, aby mal západ 
situáciu vo farbe úplne jasnú! Vedel by, že máte aj eso (keby 
ho mal na ruke východ, z A-Q by ho pridal, pretože tretí dáva 
zvyčajne najvyššiu). Ak správne zoberiete zdvih esom, súpe-
ri nebudú mať istotu, kto má kráľa (nie je vylúčené, že ho má 
východ, pretože z K-Q sa pridáva zvyčajne dáma). 

Obdobná situácia je i na druhom diagrame. Teraz je vám už 
iste jasné, že ♠J musíte zobrať kráľom. Západ nebude vedieť, 
kde je dáma (pridanie dolníka ju na východe nepopiera), 
a môže sa rozhodnúť zle. Nechať súperov v neistote, a teda 
nechať ich hádať, je zvyčajne užitočné, zvyčajne sa aspoň 
v polovici prípadov rozhodnú zle.

V kapitole Prepúšťanie ste sa stretli so zaujímavým zahra-
ním zvaným Bath Coup. Hlavným problémom hráča na vý-
nose je správne sa rozhodnúť, či po prepustení prvého zdvihu 
vo farbe pokračovať alebo nie. Ak má vydražiteľ popri ese 
i dolníka (ako v našom prípade), výnos ďalšieho srdca by bol 

fatálny, pretože srdcový dolník juhu by urobil zdvih, na ktorý 
nemá nárok. Na druhej strane, ak sa rozhodne pre zmenu far-
by a jeho partner má dolníka, daruje hlavnému hráčovi tem-
po, ktorým získa čas na vypracovanie vlastnej farby.

Západ preto očakáva od svojho partnera signál, či má srd-
cového dolníka, aby sa mohol správne rozhodnúť. V našom 
prípade východ pridal šestku (súperi značia štandardne, väč-
šia – vo farbe pokračuj, malá – nepokračuj). A čo vy? Samo-
zrejme, osmičku! Zatajíte svoju štvorku, pretože si želáte, 
aby západ vo farbe pokračoval. Ten štvorku nevidí, čo ho 
môže priviesť k názoru, že ju má partner a že ide o začiatok 
pozitívneho signálu 6-4. Ak by ste mechanicky odhodili 
štvorku, určite by už vo farbe nepokračoval a počkal by si, až 
sa jeho spoluhráč dostane do ruky a podohrá vášho dolníka.

Teraz prejdeme od rutinných klamlivých zahraní k sofisti-
kovanejším, ktoré sú súčasťou arzenálu skúsených hráčov. 

klamlivá zohrávka
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Na záver kapitoly si ukážeme rozdanie, v ktorom sa exper-
tovi na východe podarilo poraziť dobre vydražený záväzok 
3 BT (zasahoval do dražby hláškou 2♥).

Západ vyniesol srdcovú sedmičku (do farby partnera), kto-
rú východ prevzal esom a pokračoval malým srdcom, po čom 
hlavný hráč zahral srdcového dolníka a je na zdvihu. Rozho-
dol sa vypracovať piky – vynáša z ruky pikového dolníka, zo 
stola malá, ktorú expert na východe neberie dámou, ale esom! 
Vyráža poslednú srdcovú zádrž hlavného hráča (srdcového 
kráľa), čo mu však v tej chvíli nevadí, pretože na získanie po-
trebných deviatich zdvihov mu stačí, ak sa rozpadnú trefy  
(3-3), čo síce nevyšlo, ale je tu ešte pikový impas na pomy-
selnú pikovú dámu na západe. Tá ale bola u hráča na výcho-
de, ktorý si odohral svoje vypracované srdcia a pevný závä-
zok porazil. 

Prečo bral expert prvú piku esom a nie, ako je prirodzené, 
dámou? Pretože videl, že pri „korektnej“ obrane viac ako tri 
zdvihy neurobí – dva pikové a eso srdcové. Okrem iného si 
spočítal body (sám má 13 a súperi minimálne 24), z čoho mu 
bolo zrejmé, že partner na západe nepomôže. Tiež vidí nebez-
pečenstvo v kárach, ktoré môžu vyprodukovať 4 zdvihy, tak-
že aj bez pík ich môže súper zinkasovať deväť (4 kárové, 
3 trefové a 2 srdcové). Ak by vzal prvú piku dámou, hlavné-
mu hráčovi by bolo z dražby jasné, že má i eso, a preto by mu 
neostávalo nič iné, ako skúsiť riskantný kárový impas, ktorý 
by bol úspešný.

Vydražiteľ si síce počínal štandardne, ale rafinovaná obrana 
mu v tomto prípade zabránila hrať na viac šancí. Možno keby 
miesto neho zohrával tiež expert, mohlo mu byť podozrivé, 
prečo západ nepokryl jeho vyneseného dolníka dámou. Mo-
hol sa však domnievať, že to bolo z kombinácie A-J-9, čo by 
nebolo najlepšie.

Klamlivých zahraní je nepreberné množstvo a aj to robí  
bridž mimoriadne príťažlivým. Aj preto nie sú počítače proti 
tým najlepším hráčom také úspešné, ako napríklad v šachu.

Hráč, ktorého manévre nie sú úplne priezračné a ktorý do-
káže prekvapiť neočakávanou kartou, vyhráva častejšie ako 
ten, ktorého hra je síce precízna, ale predvídateľná. Preto dú-
fam, že uvedené ukážky budú dobrou inšpiráciou pre ambici-
óznych hráčov.

Ivan Tatranský 

Aj tento príklad dokazuje, akou silnou zbraňou je prepúšťa-
nie. Je častou chybou menej skúsených hráčov, že bez roz-
mýšľania zoberú zdvih pri prvej príležitosti tak, ako v nasle-
dujúcej ukážke.

Po katastrofálnej dražbe ste sa 
ocitli v nereálnom sleme 6♣. Vi-
díte, že máte dva stratové tromfo-
vé zdvihy. Nevzdávajte sa však 
a nedávajte súperom najavo, že 
ste v úzkych. Poďakujte partne-
rovi za dražbu a keď sa dostanete 

na zdvih, začnite tromfovať s trefovou dámou. Ak západ na-
miesto prepustenia uplatní ono známe „figúra na figúru“ 
a prikryje dámu kráľom, tešiac sa zo zdvihu, dožije sa nemi-
lého prekvapenia – s jeho kráľom vypadne súčasne i eso part-
nera. Súperi miesto dvoch istých zdvihov získajú iba jeden 
a vy si zapíšete vysokú prémiu za šialený slem.

Keby sa západ zamyslel nad tým, prečo hlavný hráč vyná-
ša z ruky dámu, keď mu chýba kráľ, a prečo sa radšej nepo-
kúša o impas (ak by mal v ruke A-Q), iste by dámu prepustil 
a nemusel sa červenať.

Klamlivých trikov je nepreberné množstvo. Na jednom 
z nich vám ukážeme, ako sa dá úspešne uplatniť zásada, kto-
rú veľa hráčov nerešpektuje: „neochraňuj do poslednej chví-
le kartu, ktorá je i tak odsúdená na zánik“.

Hlavný hráč začína rozo-
hrávať srdcia esom. Ak se-
díte na východe, vidíte, že 
vydražiteľ hrá na vypadnu-
tie druhej dámy a že sa mu 
to podarí. Prečo teda neod-
hodiť dámu ihneď? 

Ak tak urobíte bez zaváhania, môžete aj vynikajúceho hrá-
ča priviesť k záveru, že vaša dáma bola singel. Je temer isté, 
že začne kalkulovať s tým, že západ mal v tejto farbe kombi-
náciu 10-8-5-3, a tak sa pokúsi o impas na jeho desiatku, aby 
neprišiel o žiadny zdvih. Nepokračuje teda kráľom, ako bol 
jeho pôvodný zámer, ale dvojkou, a zo stola kladie deviatku 
a vy zinkasujete zdvih, na ktorý ste nemali nárok, čím pote-
šíte seba i partnera.

V praxi sa presvedčíte, že väčšina takýchto zahraní je účin-
ná predovšetkým proti dobrým hráčom, ako aj v nasledujú-
com príklade.

Na splnenie svojho 
záväzku potrebujete zís-
kať v kárach dva zdvihy, 
ale z dražby i zohrávky 
máte indíciu, že kráľ 
bude asi na západe, teda 
expas proti dáme by ne-
uspel. Neostáva vám iné, ako sa uchýliť k ľsti, a preto zo za-
krytej ruky zahráte dámu v nádeji, že západ má kráľa bez dol-
níka a môže teda predpokladať, že výnos bol zo sledu Q-J, 
a preto prvú figúru podľa známych zásad prepustí (v takom 
prípade treba prikryť až druhú figúru). 

To dokazuje, že s niektorými klamlivými zahraniami uspe-
jete iba proti dobrým hráčom a s inými iba proti tým slabším. 
Nie nadarmo sa hovorí: „nemá zmysel používať stokorunové 
finty proti halierovému hráčovi“.
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