
Táto kapitola nášho seriálu o bridži bude trochu ťažšia, ale 
tých, čo ho pravidelne sledujú, možno poteší, pretože sa zo-
známia s pokročilejšou technikou zohrávky. Tou je technický 
obrat nazývaný nútený	výnos, ktorý patrí medzi tzv. konco-
vé hry. Ako hovorí i toto pomenovanie, uplatňuje sa až v zá-
verečných fázach zohrávky. Nútený výnos je veľmi silnou 
zbraňou, pomocou ktorej dokáže dobrý hráč v zdanlivo bez-
nádejnej situácii vydolovať zdvih navyše, bez ktorého by spl-
nenie vydraženého záväzku nebolo možné (ale rovnako ho 
môže použiť i jeden z obrancov na porazenie záväzku).

Realizácia tejto techniky si vyžaduje určitú prípravu, ktorá 
zvyčajne spočíva v odstránení jednej, prípadne i dvoch či 
troch farieb z ruky obrancu (prípadne i vydražiteľa), ktorý sa 
má stať obeťou núteného výnosu. Prakticky ide o to, aby 
v kritickej chvíli nemal v ruke farbu (únikovú kartu), výnos 
ktorej by bol pre neho únikom z nebezpečnej situácie.

Na diagrame vidíte typickú 
trojkartovú koncovku, v ktorej 
hlavný hráč na juhu potrebuje na 
splnenie ešte aspoň dva zdvihy. 
Keďže v kárach ani trefoch už 
nemôže získať ani jeden zdvih, 
môže ich získať iba v pikách. 
Jednou z možností je zahrať  
pikový impas (malá k dáme) 
v nádeji, že chýbajúci kráľ je na 
západe. Ak však máme z pred-

chádzajúcej hry súperov indíciu, že pikový kráľ je na výcho-
de, impasu sa budeme chcieť vyhnúť a spoľahneme sa na to, 
že kárové eso je na východe. Preto odovzdáme obrancovi na 
východe stratové káro a ten potom bude v nútenom výnose, 
teda v situácii, keď musí vyniesť od svojho kráľa. Hlavný 
hráč sa potom poteší dvom pikovým zdvihom, na ktoré by 
ináč nemal nárok.

V tomto rozdaní hlavný hráč zohrávajúci záväzok 4♥ sedia-
ci na juhu vidí, že po vynesení pikovej dámy musí vydať dva 
trefy a jednu piku a úspech v rozdaní závisí jedine od kárové-
ho impasu. Keďže nevie, kde je dáma, priemerný hráč sa zvy-
čajne rozhodne, že bude hádať, na ktorú stranu zahrá impas. 
V polovici prípadov zvolí tú nesprávnu a príde o zdvih.

Skúsený hráč sa s impasom neponáhľa a vykoná ho až vte-
dy, keď už nemá inú možnosť. Ideálne je, ak kritickú farbu (tu 
kára) rozohrajú súperi. Pokiaľ to nie sú začiatočníci, určite to 
neurobia dobrovoľne. Ale sú situácie, keď má vydražiteľ šan-
cu ich k tomu prinútiť a toto rozdanie takým je. V takom prí-
pade si pripraví scénu tým, že vykoná tzv. elimináciu, čo 
v praxi znamená, že z oboch rúk odstráni bočnú farbu, často 
i dve. Jej cieľom je, aby súperi, až sa dostanú na zdvih, nema-
li žiaden bezpečný výnos. Sú tým prinútení buď zahrať do ta-
kej kombinácie kariet, ktorú by hlavný hráč rozohrával iba 
s rizikom (napr. impas), alebo do dvojitej šikeny, čo mu 
umožní prebitie a odhodenie stratovej karty z druhej ruky.

Tu vydražiteľ zobral vynesenú pikovú dámu kráľom a začal 
tromfovať. Po vytromfovaní odohral pikové eso a ukončil eli-
mináciu tejto farby tým, že súperom odovzdal piku. A tí sú 
bezmocní; môžu si stiahnuť oba trefy, ale tým je eliminovaná 
i táto farba, a tak im neostane nič iné, ako zahrať káro a uro-
biť tak za hlavného hráča impas na chýbajúcu dámu, alebo do 
niektorej čiernej farby (t. j. do dvojitej šikeny), ktorú vydra-
žiteľ prebije a impas už nepotrebuje robiť – z druhej ruky si 
odhodí káro.

Pozrime sa ešte na ukážku, ktorá demonštruje, aké možnos-
ti poskytuje technika hry na nútený výnos. Je to napríklad 
i taká nepríjemná situácia, keď hlavný hráč má na stole isté 
zdvihy, ale nemôže ich odohrať, pretože sa nevie dostať na 
stôl (nemá na ne dozdvih). Na diagrame je trojkartová kon-

covka v beztromfovej hre, v kto-
rej hlavný hráč na juhu nemá 
vstup na dve vysoké piky. Pokiaľ 
je z priebehu hry zrejmé, ktoré 
z dvoch es má obranca s dvomi 
pikami, potom vynesením správ-
nej stratovej karty (tu káro) sa 
východ ocitne v nútenom výno-
se. Je prinútený vyniesť piku, čo 
umožní hlavnému hráčovi získať 
dva pikové zdvihy. 

A ešte typická koncovka, ktorá ukazuje ďalšiu možnosť, 
ako zrealizovať nútený výnos. Hlavný hráč sediaci na juhu je 

na stole a aby splnil pikový 
záväzok, nesmie stratiť viac 
ako jeden zdvih. Pokiaľ by 
sedel trefový impas, nemá 
problém. Ak však nie (ako 
v našom prípade), padne. 
Skúsený hráč vie, že s touto 
kombináciou (AQ9) po vye-
liminovaní svojich červe-
ných farieb uspeje vždy. Vy-
nesie zo stola malý tref 

a z ruky pridá takú kartu, aby pokryl kartu, ktorú zahrá vý-
chod. Ak zdvih zoberie západ, je v nútenom výnose. Ak vráti 
tref, výnos ide do vidličky ♣A – ♣Q, ak dá prednosť jednej 
z červených farieb, tak do dvojitej šikeny. V oboch prípadoch 
vydražiteľ už o ďalší tref nepríde. Ak sa západ rozhodne 
zdvih prepustiť, juh získa hneď dva trefové zdvihy.
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