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Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle článku v časopisu Swiat Brydza 7-9/2020 

 

 

Jihoafrický bridžista a matematik Alec Traub1 rozpracoval tzv. pravidlo ODEN (v originále ODEN rule), 

které by mělo pomoci při sehrávce trumfových závazků, kdy potřebujete snapnout několik karet na 

stole a několik v ruce např. za účelem vypracování barvy nebo jen přebití ztrátových zdvihů a násled-

ně potřebujete skončit v ruce nebo na stole, abyste např. mohli ještě dotrumfovat.  

Zkratkové slovo ODEN vychází z anglických výrazů „odd“ a „even“, tj. lichý a sudý. Pravidlo zní takto: 

Pokud celkový počet snapů, které musíte při křížovém přebíjení provést, je sudý, musíte začít přebíjet 

na tzv. sekundární straně (tj. straně, která obsahuje méně trumfů nebo ta, na níž nechcete po skon-

čení trumfování skončit). Pokud musíte učinit lichý počet snapů, pak musíte začít přebíjet na primární 

straně (tedy tam, kde chcete po skončení trumfování skončit). 

Primární strana je obvykle ruka hlavního hráče, ale může to být i stůl, např. po transferové dražbě, 

nebo pokud hrajete na tzv. „obrácený stůl“. Obvykle je to ta ruka, kde máte více trumfů, při rozloze 

trumfů 4-4 pak ta ruka, odkud chcete dotrufmovat, tedy kde chcete po skončení přebíjení skončit. 

Podívejme se na konkrétní příklad: 

 

Jih sehrává závazek 6 piků po výnosu dámou károvou. 

Evidentně výnos srdcový by závazek porazil, HH by byl 

nucen zahrát nesedící srdcový impas a následně by 

odevzdal ještě trefový zdvih. 

Po károvém výnosu má ale HH reálnou šanci na splně-

ní, když si snapne na stole dva ztrátové kárové zdvihy 

a zároveň vypracuje délkový tref na odhoz ztrátového 

srdce. 

HH bere výnos károvým králem a hraje tref k devítce a 

stolu. E bere desítkou a vrací károvou devítku. HH bere esem na stole Z pravidla ODEN vyplývá: Jeli-

kož bude muset snapovat celkem dvě kára na stole a dva trefy v ruce, tj. celkem 4 snapy (sudý počet), 

musí první snap být na stole. HH tedy přechází esem pikovým do ruky a odehrává ještě pikového krá-

le. Trumfy se dělí 3-1, HH si ale nemůže nyní dovolit dotrumfovat, aby mu zbyly dva trumfy na stole 

na snapování kár a po dotrumfování bude muset skončit v ruce, aby mohl obráncům stáhnout po-

sledního trumfa (typické pro pravidlo ODEN). Snapuje tedy káro na stole, tref v ruce, další káro na 

stole (na stole i v ruce má již jen vysoké karty, nehrozí tedy přesnap) a čtvrtý tref v ruce. Tím je vypra-

                                                           
1
 Alec Traub je autorem několika bridžových bestsellerů, např. knihy „Trump Technique“, odkud také pochází 

toto pravidlo. 

https://www.amazon.com/Trump-Technique-Alec-Traub/dp/B000J531QQ
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covaný trefový kluk a HH je v ruce, aby posledním trumfem dotrumfoval, přešel na stůl na eso srdco-

vé a na trefového kluka shodí ztrátové srdce z ruky. 

Pokud by např. E ve třetím zdvihu vrátil pik, HH musí nejprve odblokovat ze stolu kárové i trefové 

eso, následně přejít dalším trumfem do ruky a hrát tak, jako ve výše uvedeném příkladu. 

Zkuste si, že pokud byste si před prvním károvým snapem nejprve snapli tref v ruce, pak přešli na stůl 

esem károvým, snapli další tref a nyní poslední káro – skončili byste na stole, kde již nebudete mít 

trumfy k dotrumfování. 

Je jasné, že pokud pravidlo ODEN neznáte, můžete logicky správný způsob sehrávky odvodit, ale toto 

pravidlo vám ušetří několik milionů nervových buněk. 

 

 

 


