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Výnos do 3NT 

Zpracováno podle materiálu na webu Larry Cohena  

 

Výnos do závazku 3NT je často rozhodujícím faktorem ovlivňujícím poražení (nebo zadání) závazku. 

Vyzkoušejte si na následujících příkladech, co byste vynesli vy (partnerská dohoda: vynášíte čtvrtou 

shora). 

 

Rozdání 1 

 

 

 

Vyneste čtvrtou shora z nejdelší barvy – tj. pikovou dvojku. Do NT 

závazku není dobré vynášet figuru od neúplného sledu pouze dvou 

figur (na rozdíl od barevného závazku, kde by bylo správné vynést 

dámu pikovou). 

Důvodem je především to, že v NT závazku si potřebujete vypraco-

vat délkové zdvihy ve své dlouhé barvě (zatímco v barevném závaz-

ku potřebujete obvykle stáhnout své rychlé zdvihy). Problém 

s výnosem figurou od neúplného sledu je to, že pokud má partner dubl figuru, tak se bude snažit v této barvě 

odblokovat, čímž padnou dvě vaše společné figury do jednoho zdvihu. K výnosu dámou byste měl mít ideálně 

QJ10x nebo alespoň QJ9x (protože pak máte ev. desítku soupeře k podehrání, pokud ji má hlavní hráč). 

Poznámka: 

 Pokud partner vynese do NT závazku figuru, např. krále a vy máte dubl eso, měl byste převzít a vrátit 

tuto barvu (pokud nemáte jinou indikaci), abyste tuto barvu nezablokoval. 

 Výnos králem do NT závazku obvykle vyžaduje odblokování nižší figury (např. kluka) do tohoto zdvihu. 

Pokud partner vynese krále např. od KQ10xx a kluk se neukáže na stole, je obvykle fatální vědět, zda jej 

máte vy nebo sehrávající (a propustil s AJx – viz Bath Coup). 

 

Rozdání 2 

 

 

 

Máte na výběr dvě dlouhé barvy – srdce a kára. I když kárová barva 

je o něco silnější, přesto je vhodné po této dražbě dát přednost 

drahé barvě. Vzhledem k tomu, že se N nepokusil o nalezení fitu 

v drahé barvě, je zřejmé, že nebude mít dlouhou srdcovou barvu, 

spíše bude mít levné barvy. Samozřejmě, že nemáte jistotu, že zrov-

na nenatrefíte na srdcový čtyřlist u hlavního hráče, ale co je v bridži 

jistého. 

Možná by vás to mohlo lákat k výnosu pikovou osmou, abyste nezadali zdvih výnosem, a pokusili se „trefit“ 

dlouhou barvu partnera. Je zřejmé, že na stole nebude nejspíš pikový čtyřlist, tedy i když by měl piky hlavní 

hráč, váš partner jistě bude mít dlouhou pikovou barvu. Problém je ale v tom, že máte 9 HCP a na partnera tedy 
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nebude vycházet příliš mnoho bodů, aby si mohl svoji barvu vypracovat a ještě k ní měl vstup. Navíc pikové 

figury budou spíše za ním. 

 

Rozdání 3 

 

 

 

Normální výnos čtvrtou shora od nejdelší barvy. Máte 11 bodů, od 

partnera nebude moci očekávat, že vám bude v obraně příliš nápo-

mocen. Máte ale na druhou stranu několik nadějí na to, že se do 

zdvihu znovu dostanete (např. v pikách) a stihnete si tak svou srd-

covou barvu vypracovat. 

Do NT závazku se nebojte vynášet od esa, na rozdíl od barevného 

závazku, kde by takový výnos byl (většinou) špatný. Důvodem je 

opět to, že v barevném závazku své zdvihy potřebujete udělat co nejdříve, zatímco v NT závazku obvykle potře-

bujete vypracovat délkové zdvihy a eso v dlouhé barvě pak může posloužit jako vstup k vypracované barvě. 

 

Rozdání 4 

 

 

 

Preferujte výnos v drahé barvě – soupeři se nepokusili najít fit 

v drahé, je dost pravděpodobné, že se vám piky podaří vypracovat. 

Máte přerušený sled J108xx, proto je v tomto případě na rozdíl od 

Rozdání 1 vhodné vynést kluka pikového.  

Výnos károvou figurou, kterou byste zvolili v barevném závazku, zde 

nemusí být dobře, protože se tím můžete zbavit jednoho dozdvihu 

k vypracované pikové barvě.  

 

Rozdání 5 

 

 

 

I když máte delší károvou barvu, dejte přednost pikovému sledu. 

V pikách vypracujete tři zdvihy, spolu s esem károvým vám už bude 

k poražení závazku stačit jeden zdvih u partnera. Károvou barvu 

máte hodně slabou a cesta k jejich vypracování bude hodně dlouhá. 

Navíc se dá čekat, že i na stole může být dlouhá kárová barva (N se 

nepokusil nalézt fit v drahé, má tedy spíše dlouhé levné barvy). 
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Rozdání 6 

 

 

 

Partnerovo kontra na finální závazek 3NT žádá obvykle výnos barvy 

stolu – z licitace vyplývá, že touto barvou jsou srdce. Vyneste osmu 

– vyšší z dublu. 

Pokud by kontra nepřišlo, patrně byste vynesli buďto károvou desít-

ku nebo pikovou dvojku. 

 

 

 

 

Rozdání 7 

 

 

 

Hlavní hráč má čtyřlist pikový, stůl má čtyřlist srdcový (dražil Stay-

mana), zbývají tedy levné barvy. Obě máte úplně stejné, ale malou 

preferenci mají kára – partner evidentně má nějaké body (vy máte 

jen čtyři, tak na partnera vychází až 10 bodů), s dobrou trefovou 

barvou mohl dát kontra na Staymana. Neučinil tak, je tedy o něco 

pravděpodobnější, že body (a možná i délku) u něho naleznete spíše 

v kárech. 

 

 

 

 

 8 

 2 


