
Analýza rozdaní 
z turnaja NBC (30.3.)  

 
V tomto rozdaní sa dvakrát hral 
čiastkový srdcový záväzok 
a raz nechali súpera splniť 2D, 
čo bol najhorší výsledok na 
linke. 
Uhrať 3H je možné iba po 
hrubej chybe obrany k čomu 
i na jednom stole došlo. 
Optimálny záväzok bol 2H, 
ktorý Juh (Meisel) raz padol, čo 
ho až tak veľmi nemusí mrzieť, 
pretože to isté sa stalo 
i špičkovému poľskému hráčovi 
v polskej 1. lige. V tom zápase 
však na druhom stole to hlavný 
hráč zahral na úrovni. 
Priebeh bol zo začiatku 

rovnaký. Súperi si zo štartu odtiahli dva vysoké trefy načo prešli na kára – eso a malé káro ku kráľovi 
a ďalšie káro a tu nastal kritický moment partie. Na prvom stole Juh prebil káro tromfovou desiatkou, 
ktorú Východ nadbil. A nakoniec hlavný hráč musel ešte odovzdať piku. 
Na druhom stole poľský expert neprebil, ale zahodil piku! V ďalšom priebehu smazal na stole aj ďalšiu 
na vysokú trefovú dámu a splnil, pretože už nemusel robiť pikový impas, ktorý nesedel. Dobrý hráč 
nerobí impas, ak nemusí. 

 
V tomto rozdaní sa hral 
dvakrát trefový záväzok. 
Adam, ktorý vydražil 
optimálne 4C splnil, ale 
mohol zobrať i jedenásť 
zdvihov, ak by využil to, že 
súper nevyniesol tromf, ako 
Lukášovi.  
Po prirodzenom výnose ♥J 
a odohratí dvoch sŕdc, 
Východ zmenil na kára a tu 
je kritický moment partie. 
Hlavný hráč musí brať 
okamžite esom (ak chce 
získať 11 zdvihov) 
a pokúsiť sa vypracovať 

dlhé piky. Teda odohrá ♠A a prebije malú piku v ruke, na stôl tromfom, prebije ďalšiu piku a opätovne 
na stôl ♠10 a ak nie sú piky delené 3:3 prebije ešte raz. Farba je tým vypracovaná, čo umožní zmazať 
dve kára z ruky. Na piky sa dostane tromfovou päťkou; netreba azda zdôrazňovať, že by to nebolo 
možné, keby si Juh nebol šetril dvojku ev. trojku tromfovú aby sa na stôl dostal v pravej chvíli. 

 
Toto rozdanie sa hralo na prebore 
USA a niektorí hráči ho nezvládli. 
Treba podotknúť, že sa hral slem, 
ktorý sa v našom turnaji nevydražil 
(hráči akosi podcenili silu pikovej 
šikeny), dokonca v jednom 
prípade nechali na opačnej linke 
hrať a i splniť 4 piky. Na zvyšných 
dvoch stoloch sa síce hrali srdcia, 
ale iba štyri (zobrali 10 ev. 11 
zdvihov). Je to poučné rozdanie. 
Ako zobrať 12 zdvihov? 



Na spomínanom prebore prebiehali zohrávky slemu až do kritického bodu zhodne. Po výnose ♠A 
a prebití v ruke, prešiel Juh na stôl tromfom, prebil v ruke ďalšiu piku a po opätovnom návrate tromfom 
na stôl aj poslednú; to je hra na tzv. obrátený stôl. Prišiel čas na dotromfovanie. Teda károm na stôl a 
tí čo na posledné dva tromfy stola odhodili zbytočné trefy a tešili sa ako dohrajú na kárach boli 
nepríjemne zaskočení, keď sa na štvrté káro dostali do ruky (desiatkou ev. iba sedmičkou) a museli 
ešte odovzdať tref. Iste vidíte akú fatálnu chybu urobili. Neodblokovali sa v kárach. Tí prezieravejší, 
ktorí nezahodili na posledný tromf tref ale káro zinkasovali za slem tučnú prémiu. 
 
 
 

Bežné rozdanie, ktoré by mohlo byť 
dramatické, pokiaľ sa linka NS pustí 
do dražobného dobrodružstva. 
Ponuková kontra Juhu v jednom 
z rozdaní (málo bodov a naviac dubl 
v nedraženej farbe) to mohla začať, 
ešte dobre, že partner mlčal 
a nezahlásil trefy, ale i tak to bol 
najhorší výsledok. V turnaji, 
z ktorého je toto rozdanie hrali na 
NS 2 piky, ktoré s kontrou padli 
štyrikrát za 1100.  
Ponuková kontra si vyžaduje min. 
12 dobrých bodov a najmenej po tri 
karty v nedražených farbách. A o to 
viac v druhej hre (pády sú drahé). 

 
 
 

 
Aj keď je na linke srdcová zhoda, 
výhodnejšie je s rukou Juhu nechať 
záväzok 3NT pre typickú BT 
distribúciu 4333 so zádržami vo 
všetkých farbách. To sa aj v dvoch 
prípadoch hralo. 
V prvom z nich ale Barborka bola 
uvedená do omylu, keď zrejme 
predpokladala, že hláška 3H (na 
otvorenie 2NT) bola transferom na 
piky (žiaľ nedala si vysvetliť 
dražbu) a nevyšla podľa základnej 
poučky zo svojej najdlhšej farby 
(rozhodla sa pre káro od tretieho 
kráľa), vďaka čomu hlavný hráč 
splnil i s nadzdvihom.  

Na druhom stole sa zohrával rovnaký záväzok a Adam, ktorý bol vydražiteľom, pikový výnos dostal. 
Zobral zdvih dámou a zaimpasoval trefy. Východ, ktorý mal kráľa bol k Adamovi tak laskavý, že 
nevrátil piku, takže po presnej zohrávke splnil a zinkasoval nadzdvih i on. 
Toto rozdanie sa hralo v prestížnom turnaji a väčšinou ho hlavní hráči po „normálnej“ obrane 
nezvládali a padali. Po neúspešnom trefovom impase prišla samozrejme pika, Juh prepúšťa a ďalšiu 
berie esom. Žiaľ kárový impas nesedí a zvyšné dva piky dokončili dielo skazy. 
A recept na splnenie je jednoduchý. Po zinkasovaní prvého pikového zdvihu stačí zahrať károvú dámu 
(ev. dolníka) čím sa ihneď vyrazí kráľ (ktorý môže byť vstupom na dlhé piky) a naviac sa vypracuje 
druhé káro, čo spolu s tromi trefmi a štyrmi zdvihmi v drahých farbách dá 9 zdvihov. 
 
 
 
 
 



 
V tomto rozdaní sa vyžaduje 
disciplinovaná dražba, ktorú 
v dvoch prípadoch spoluhráči na 
EW prehnali a došli až do 3NT, 
ktoré sa musia padnúť dvakrát, čo 
sa aj našim dievčatám stalo.  
Juro tento šialený záväzok však 
splnil vdaka “priateľskej obrane“ 
súperov. 
Je možné splniť 1NT i farebné 
záväzky, ale najviac na 2. stupni. 
Iba jeden pár taký vydražil (2♦), ale 
zahraničný hosť ho žiaľ nezohrával 
optimálne. 
 
 
 

 
 
 

Zdá sa, že vydražiť v tomto rozdaní 
záväzok 3NT je bezproblémová 
záležitosť. Napriek tomu sa tak stalo iba 
v jedinom prípade. Žiaľ splniť sa ho 
nepodarilo. Spôsobila to ešte nevyzretá 
technika vydražiteľa.. 
Po štandartnom srdcovom výnose sa 
hlavný hráč musí zamyslieť nad 
pridaním do prvého zdvihu. Je to pre 
neho najnebezpečnejší výnos ak bol 
z dlhej farby a preto musí s tým 
kalkulovať (ak by bola farba delená 4:3 
vážne nebezpečie nehrozí).  
Pri plánovaní zohrávky treba iba trochu 
logiky. Predsa z farby ako KQJxx, 
KJ10xx a KQ10xx by bola určite 
vynesená figúra. Ak sa tak nestalo 

potom z toho vyplýva záver, že pokiaľ je farba delená 5:2, v dubli sú dva honéry. A ak je to tak, treba 
výnos ihneď zobrať esom aby druhý honér farbu zablokoval. Potom deviatka sa stáva ďalšou zádržou. 
V turnaji, z ktorého je rozdanie, expert zrejme po uvedenej úvahe zobral výnos esom a pustil sa do 
kár. A pretože je expertom zahral najprv eso (čo ak je singl figúra?) nasledované malým károm (nie 
kráľom, aby si zachoval nad farbou kontrolu pre prípad, že niektorý zo súperov má QJ10x). 
V našom turnaji vydražiteľ pridal v prvom zdvihu malé srdce, zrejme v duchu známej zásady, že pri 
šiestich kartách na linke treba raz prepustiť, čo v tomto prípade neplatí (každé pravidlo má výnimky). 
Je jasné, že Východ po zobraní srdca vyrazí eso stola a ak sa Západ opätovne dostane na zdvih 
(károm) odťahá si svoje srdcia (deviatka už nedrží) a záväzok porazí. 
Je to aj memento pre menej skúsených hráčov, že pred pridaním do prvého zdvihu sa treba trochu 
zamyslieť, pretože sa často stáva, že už v prvom zdvihu sa často rozhoduje o osude celého rozdania, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Iba v jednom prípade sa vydražil 
celoherný pikový záväzok. 
Hlavný hráč ho i dobre zohrával 
a bol by ho i splnil nebyť fatálnej 
chyby v závere rozdania,keď 
stačilo odovzdať káro 
a vypracovať si tak v tejto farbe 
desiaty zdvih. 
Vo zvyšných dvoch sa hrali iba 
čiastkové hry v pikách a hlavní 
hráči zobrali desať zdvihov. 
Nemuseli sa príliš namáhať, 
pretože obranci im darovali 
srdcový zdvih – v jednom prípade 
už priamo výnosom zpod esa, čo 
väčšinou končí stratou zdvihu 

ako v tomto prípade (a k dispozícii bol prirodzený trefový výnos od KQ10xx) a v druhom v závere, keď 
obranca odohral eso (nepočkal si na kráľa súpera) v rozpore so zásadou, že eso je predovšetkým na 
to, aby bralo figúru súpera a nie „vzduch“, teda iba malé karty. 
Rozdanie je zo zahraničnej súťaže a jeho priebeh bol nasledovný. Vyneseného trefového kráľa zobral 
vydražiteľ esom a v dvoch kolách odtromfoval (eso a kráľ). Vidí, že hrozí podohratie srdcového kráľa, 
čo by znamenalo okrem straty trefového a kárového zdvihu i dvoch srdcových. Kárový impas musí 
sedieť, pretože strata ďalšieho kára by už určite znamenalo koniec nádejí. Preto zaimpasoval kára, 
dáma držala, načo stiahol i eso, kárový kráľ nespadol. Je jasné, že ho má Východ a teda Západ už 
kára nemá. Mohol teda odovzdať trefového dolníka Západu, čím ho dostal do núteného výnosu. Ak 
zahrá tref bude to do dvojitej šikeny - Juh v jednej ruke prebije a z druhej zahodí srdce, takže odovzdá 
už iba po jednom zdvihu v červených farbách; ak zahrá srdce, je to pre hlavného hráča z priaznivej 
strany a preto jeho kráľ určite urobí zdvih. 
 
Záver: 
Mám dojem, že oprávnenosť a užitočnosť takýchto „metodických“ turnajov je plne na mieste. Účastníci 
majú možnosť plastický vidieť akých chýb sa pri hre dopúšťajú, čo treba zdokonaliť v dražbe a 
technike a tak čo najrýchlejšie sa dostať na podstatne vyššiu úroveň.  Niektoré rozdania boli pre 
menej skúsených hráčov dosť ťažké, ale cesta k bridžovému majstrovstvu je tiež ťažká.  
Analýza vlastných rozdaní by sa mala stať samozrejmou; výhoda serveru BBO je, že ich všetky máte 
v počítači vo vlastnej zložke nahrané a teda môžete zdvih za zdvihom si zopakovať ich priebeh.  
Z tohto NBC turnaja ich nájdete i na adrese: 
http://online.bridgebase.com/myhands/hands.php?tourney=7409-1269969225- 
 
Nie je veľkou chybou, ak v tejto fáze neprídete na optimálne pokračovanie v ťažších situáciách. Ale 
prekvapilo ma, že sa objavili problémy, ktoré by sa už nemali vyskytovať. Boli to výnosy proti BT, kde 
sa viackrát nerešpektoval fakt, že ide často o preteky, kto prv vypracuje svoju farbu a teda výnosy 
z najdlhšej farby sú najúčinnejšie. 
Tiež ma prekvapuje „vysoká obľúbenosť“ výnosov zpod esa (ev. i esa) i kráľa proti farebným 
záväzkom. Ak si rozdania prehrajete presvedčíte sa, že to väčšinou končí stratou zdvihu. 
Veľa treba ešte popracovať v dražbe, tá bola väčšinou nedisciplinovaná a sú v nej obrovské rezervy. 
Tam bolo toľko chýb, že by som mohol o tom napísať niekoľko strán. 
Ale netreba sa dívať na veci pesimistický. Ak sa budete pravidelne zúčastňovať NBC turnajov 
zdokonalíte sa oveľa rýchlejšie ako v iných. A to je i našim cieľom. 
 
Tak do videnia budúci utorok. 
Tatranský 
 


