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Tato lekce je monotematická na téma „Počítání v bridži“. Počítání je alfou a omegou jak úspěšné se-

hrávky, tak i úspěšné obrany. Neustálé sbírání informací z dražby, prvního výnosu, dosavadního prů-

běhu sehrávky (a jejich správná analýza) vám často přinese řadu důležitých informací o rozloze hlav-

ního hráče nebo obránců, o umístění klíčových figur a další. 

Zadání  

Deal No. 1 (4) 

 

 

 

 

 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos: 7 

Výnos bere E esem a vrací károvou devítku (marka na 

srdce), kterou W přebíjí pikovou sedmou. W následně 

hraje eso srdcové a malé srdce. Druhý srdcový zdvih 

přebíjíte v ruce trumfem a trumfujete – W již další 

trumf neměl (podle očekávání, jinak by zřejmě zahrál 

ve třetím zdvihu malé srdce do krále partnera, který 

srdce markoval, a dostal by další snap kárový). Jak budete pokračovat v sehrávce? 

Deal No. 2 (8) 

 

Závazek: 3  (S)   Výnos: A 

W vynáší eso kárové, pokračuje králem károvým (E 

shazuje na druhé káro srdcovou pětku). W pokračuje 

třetím kolem kár, které E snapuje a hraje dámu srdco-

vou. Jak budete dál sehrávat? 
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Deal No. 3 (16)  

Závazek: 3   Výnos:  Q 

P. S. EW draží Polský tref – zahájení 1  je 5+list, nebo 

4-list v nepravidelné rozloze, 11-17 HCP. 

W vynáší dámu károvou, kterou E bere esem a vrací 

trefového kluka – propouštíte. E pokračuje desítkou 

trefovou, znovu propouštíte. W bere dámou, stahuje 

eso trefové a vrací malé srdce. Jak budete pokračovat? 

 

Deal No. 4 (12)  

 

 

 

 

 

 

 

Závazek: 2  (S)  Výnos:  K 

P.S. Topově hodnocený turnaj 

Jeden obranný problém. W vynesl krále pikového, 

hlavní hráč vzal esem a hned vrátil pik. W vzal dámou 

a zahrál srdce do krále E, hlavní hráč vzal opět esem. 

Nyní S ve dvou kolech úspěšně vytrumfoval, od E spadla druhá dáma. HH nyní zahrál srdce do stolu, jako W 

berete dámou. Jak budete pokračovat v obraně? 
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Deal No. 5 (6)  

Závazek: 3NT (S)  Výnos: 9 

W vynesl pikovou devítku ke klukovi partnera. E sta-

huje pikové eso, krále a dámu – E třikrát přiznal, na 

čtvrtý pik shazuje trefovou šestku. 

 W vrací srdcovou dvojku. Jak budete sehrávat? 

 

 

Deal No. 6 (2)  

Závazek: 1NT (S)  Výnos:  3 

W vynesl károvou trojku (čtvrtou shora), HH neuhodl 

a dal ze stolu desítku, W dává kluka, S bere esem. HH 

nyní zahrál srdce k vaší dámě a esu stolu. Ze stolu nyní 

hraje malé srdce ze stolu ke klukovi a vašemu králi. 

Stahujete krále a devítku károvou, E shazuje devítku 

trefovou – markujete obráceně, velký tref znamená, 

nemám nic v trefech. Jak budete pokračovat 

v obraně? 
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Deal No. 7 (3)  

 

Závazek: 6  (S)   Výnos:  3 

Po zahájení S 1  a silné odpovědi partnera 2NT (GF 

se čtyřlistým fitem) jste vydražili závazek 6 srdcí. 

W vynesl trefovou trojku. Berete esem, E shazuje 

pětku (obrácené marky). Hrajete dámu srdcovou na 

impas, W bere bohužel králem a vrací trefovou dvoj-

ku. Snapujete v ruce. Jak budete dále sehrávat? 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 8 (11)  

Závazek: 4  (S)  Výnos:  J 

W vynáší srdcového kluka, E přebírá dámou a zkouší 

stáhnout ještě eso a krále. Třetí kolo srdcí snapujete 

vysokým pikem. Ve třech kolech vytrumfujete – W 

měl singl pik, E třílist. Jak budete pokračovat?  

S 
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Řešení  

Deal No. 1 (4) 

 

 

 

 

 

 

Závazek: 4  Výnos: 7 

Výnos bere E esem a vrací károvou devítku (marka na 

srdce), kterou W přebíjí pikovou sedmou. W následně 

hraje eso srdcové a malé srdce. Druhý srdcový zdvih pře-

bíjíte v ruce trumfem a trumfujete – W již další trumf 

neměl (podle očekávání, jinak by zřejmě zahrál ve třetím 

zdvihu malé srdce do krále partnera, který srdce marko-

val, a dostal by další snap kárový). Jak budete pokračovat v sehrávce? 

Již jste odevzdali tři zdvihy, ke splnění závazku si tedy již nesmíte dovolit odevzdat trefový zdvih. Kde budete 

hledat trefovou dámu? 

Bez dalších informací by bylo logičtější hledat delší trefovou barvu v ruce E, W přece zahájil blokem srdcovým a 

má nejspíš dlouhá srdce, na trefy mu tedy již tolik volných karet nezbývá. 

Co ale víme z dosavadního průběhu dražby a sehrávky? W kromě předpokládaného sedmilistu srdcového uká-

zal singl káro a singl pik. Zbývá mu tedy místo na čtyři trefy. Zahrajte tedy tref do krále, a pokud od W nevypad-

ne singl dáma, tak následně Impasujte dámu trefovou u W. 
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Deal No. 2 (8) 

 

Závazek: 3  (S)   Výnos: A 

W vynáší eso kárové, pokračuje králem károvým (E 

shazuje na druhé káro srdcovou pětku). W pokračuje 

třetím kolem kár, které E snapuje a hraje dámu srdco-

vou. Jak budete dál sehrávat? 

 

Odevzdali jste již tři zdvihy a máte ještě dva ztrátové zdvihy v srdcích a jeden potenciální ztrátový zdvih v tre-

fech. Jedno ztrátové srdce si budete moci shodit na károvou dámu, ale jeden srdcový ztrátový zdvih vám kaž-

dopádně zbyde. Nemůžete si tedy dovolit odevzdat trumfový zdvih, tj. musíte „trefit“ trefovou dámu.  

Co víte o rozlohách obránců?  

 kára: W měl pět, E singl 

 srdce: E má čtyři (odpověděl 1 srdce), W evidentně tři (zvýšil barvu partnera na třílist, patrně nehrají 

support kontra) 

 piky: musí být 4-4, kdyby měl E nebo W pětilist, dražil by je 

Z této analýzy je zřejmé, že W má rozlohu 4-3-5-1 a E 4-4-1-4. Vezměte tedy srdce esem, přejděte na stůl krá-

lem trefovým a zahrajte devítku trefovou na impas.  

Post mortem: 

 Pokud by W nestáhl krále kárového, ale zahrál ve druhém zdvihu malé káro do snapu, pak by byl závazek kaž-

dopádně poražen, i kdyby HH zahrál správně trefy. E po snapnutí druhého kára vrátí srdcovou dámu a když se 

později bude HH snažit vypracovat si kárový odhoz a zahraje káro k dámě, W vezme králem a odehraje dva 

srdcové zdvihy.  

Pokud linka EW markuje počty obráceně, pak devítka E je velmi pravděpodobně singl, z dubl devítky by E shodil 

menší kartu (je zřejmé, že v této situaci nemá smysl markovat chci-nechci, když se na stole ukázala Q10xx 

v kárech).  
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Deal No. 3 (16)  

Závazek: 3   Výnos:  Q 

P.S. EW draží Polský tref – zahájení 1  je 5+list, nebo 

4-list v nepravidelné rozloze, 11-17 HCP. 

W vynáší dámu károvou, kterou E bere esem a vrací 

trefového kluka – propouštíte. E pokračuje desítkou 

trefovou, znovu propouštíte. W bere dámou, stahuje 

eso trefové a vrací malé srdce. Jak budete pokračovat? 

Vzpomeňte si na dražbu – E pasoval zahájení partnera 1 kárem a už ukázal eso kárové a kluka trefového. Je 

zřejmé, že zbylé figury – krále srdcového a dámu pikovou musí mít W. Zahrajte tedy impas srdcový – podle 

očekávání sedí – a následně piky shora. Budete-li mít štěstí, naleznete u W dámu pikovou druhou. 

P.S. V jiném systému, např. SAYC nebo 2/1, kde by zahájení 1  nebylo limitováno 17 HCP, by E patrně s 5 fi-

gurovými body dražil 1 , a pak by tato analýza nebyla tak jasná – pikovou dámu by mohl mít E (W by měl 12 FB 

a E 7 FB). 
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Deal No. 4 (12)  

 

 

 

 

 

 

 

Závazek: 2  (S)  Výnos:  K 

P.S. Topově hodnocený turnaj 

Jeden obranný problém. W vynesl krále pikového, 

hlavní hráč vzal esem a hned vrátil pik. W vzal dámou a 

zahrál srdce do krále E, hlavní hráč vzal opět esem. 

Nyní S ve dvou kolech úspěšně vytrumfoval, od E spadla druhá dáma. HH nyní zahrál srdce do stolu, jako W 

berete dámou. Jak budete pokračovat v obraně? 

V partii se stalo to, že W se obával vynést od trefového krále a vrátil srdcovou devítku, kterou HH snapnul na 

stole, přešel pikovým snapem do ruky a na srdcovou osmu, která mu vyrostla, odhodil ze stolu tref. Odevzdal 

pak jen jeden tref a splnil s dvěma nadzvihy za +130, což mu přineslo cca 90% výsledek v rozdání. 

Pokud by W počítal figurové body, zjistil by, že S ukázal eso pikové a srdcové a krále kárového, tj. 11 FB a pravi-

delnou rozlohu. Kdyby měl celé AQ v trefech, měl by 17 FB a jistě by nezahájil 1 , nýbrž 1NT. Správné je tedy 

nyní stáhnout dva trefové zdvihy, kdežto výnos srdce nebo piku (do vidle J9 na stole) dává hlavnímu hráči o 

jeden zdvih navíc. 

P.S.  Zda hlavní hráč splní 2  +1 nebo +2 bude v IMPovém hodnocení stát maximálně 1 IMP, v topově hodnoce-

ném turnaji ale každý nadzvih může být fatální. Proto obrana v topovém turnaji musí být co nejpřesnější a počí-

tání a následná analýza získaných informací z dražby a sehrávky vám v tom může významně pomoci. 
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Deal No. 5 (6)  

Závazek: 3NT (S)  Výnos: 9 

W vynesl pikovou devítku ke klukovi partnera. E sta-

huje pikové eso, krále a dámu – E třikrát přiznal, na 

čtvrtý pik shazuje trefovou šestku. 

 W vrací srdcovou dvojku. Jak budete sehrávat? 

 

 

Na první pohled to vypadá, že budete muset zahrát impas srdcový. Vzpomeňte si ale na dražbu. E pasoval a už 

ukázal AKQJ v pikách. Kdyby měl ještě srdcového krále, jistě by zahájil. Dejte tedy srdcové eso a stáhněte vyso-

ké trefy a kárové eso (tím přejdete na stůl). Před posledním trefem stolu bude situace takováto: 

 

Hrajete ze stolu krále trefového, z ruky shodíte dámu 

srdcovou. W bude ve skvízu, buď zahodí krále srdco-

vého a vám vyroste devítka na stole, nebo shodí káro 

a vy dohrajete na kára v ruce. 

Klíčové v partii bylo to, že E neměl desítku srdcovou a 

vaše devítka se tak stala hrozbou proti W – kdyby 

hrozbou byla srdcová dáma, ležely by obě hrozby 

před skvízovaným obráncem a skvíz by tak nefungo-

val (zahazovali byste dříve než obránce).  

I když nejste detailně obeznámeni s technikou skvízu, 

někdy můžete „ze zoufalství“ zkusit stáhnout své 

vysoké karty – řada skvízů funguje automaticky – 

stačí sledovat odhozy v srdcích a pokud vám devítka 

nevyroste (tj. obránci neshodí desítku i krále), zkuste 

dohrát na kára. 

P.S. Kdyby W nevynesl pik, ale káro (svou nejdelší barvu), pak byste neměli tuto klíčovou informaci o položení 

honérů v pikách a největší šanci na splnění by vám dával srdcový impas. V této partii ale najisto víte, že srdcový 

impas sedět nemůže. I když E asi partnera za výnos pochválí (jak pěkně trefil jeho barvu), nakonec to ale bylo 

„Pyrrhovo vítězství“. 
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Post mortem: 

Jednou z podmínek skvízu je zarovnání počtu zdvihů. Pokud by E stáhl pouze dva vysoké piky, aby si obránci 

zachovali pikovou komunikaci, a následně podehrál srdce, pak by skvíz nefungoval. 

Kdyby po stažení dvou piků ale E zahrál např. pasivně tref, HH by mohl sám zahrát pik a přerušit tak komunikaci 

mezi obránci. Kdyby E stáhl čtvrtý pik, fungoval by skvíz, pokud by jej nestáhl, S by si bez problémů vypracoval 

srdcový zdvih. 

 

 

Deal No. 6 (2)  

Závazek: 1NT (S)  Výnos:  3 

W vynesl károvou trojku (čtvrtou shora), HH neuhodl 

a dal ze stolu desítku, W dává kluka, S bere esem. HH 

nyní zahrál srdce k vaší dámě a esu stolu. Ze stolu nyní 

hraje malé srdce ze stolu ke klukovi a vašemu králi. 

Stahujete krále a devítku károvou, kdyby E měl osmu 

nebo třílist, bylo by ke stažení pět kárových zdvihů a 

závazek by byl rovnou poražen. E ale na třetí kolo kár 

shazuje devítku trefovou – markujete obráceně, velký tref znamená, nemám nic v trefech. Jak budete pokračo-

vat v obraně? 

S má nyní vysokou károvou osmu. Kdybyste pasivně vrátili další káro ve snaze si vypracovat délkový kárový 

zdvih, HH by měl již osm zdvihů. 

Budete-li věřit marce partnera, pak si můžete spočíst, že S má 1 bod v srdcích a 4 body v kárech a 8 bodů 

v trefech, tj. nemůže již mít nic v pikách. Odehrajte tedy eso pikové, kluka pikového atd. Stáhnete pět pikových 

zdvihů spolu s dvěma károvými a jedním srdcovým.  
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Deal No. 7 (3)  

 

 

Závazek: 6  (S)   Výnos:  3 

Po zahájení S 1  a silné odpovědi partnera 2NT (GF 

se čtyřlistým fitem) jste vydražili závazek 6 srdcí. 

W vynesl trefovou trojku. Berete esem, E shazuje 

pětku (obrácené marky). Hrajete dámu srdcovou na 

impas, W bere bohužel králem a vrací trefovou dvoj-

ku. Snapujete v ruce. Jak budete dále sehrávat? 

Klíčové v partii je, abyste „uhodli“ károvou dámu. Než 

se rozhodnete, na jakou stranu hrát impas v kárech, 

pokuste se zjistit více informací o rozlohách barev 

v daném rozdání. Dotrumfujte a odehrajte eso a krále 

pikového a snapněte pik v ruce. Zjistíte, že E měl 

šestilist pikový. Z výnosu a vrácení trefu vyplývá, že W 

měl nejspíš pětilist a E čtyřlist. Oba soupeři přiznali 

dvakrát srdce. Tedy pravděpodobné rozlohy jsou:  

 E: 6 – 2 – 1 – 4  

 W: 2 – 2 – 4 – 5 

Čtyřlist kárový vychází na obránce na W, odehrajte tedy kárové eso a pokud nespadne singl dáma, zahrajte 

impas do devítky na stole.  

S 
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Deal No. 8 (11)  

Závazek: 4  (S)  Výnos:  J 

W vynáší srdcového kluka, E přebírá dámou a zkouší 

stáhnout ještě eso a krále. Třetí kolo srdcí snapujete 

vysokým pikem. Ve třech kolech vytrumfujete – W 

měl singl pik, E třílist. Jak budete pokračovat? 

 

 

Budete ještě muset odevzdat trefový zdvih a nemůžete si tedy dovolit odevzdat zdvih kárový. Než se rozhodne-

te, na kterou stranu impasovat károvou dámu, zkuste opět něco více zjistit o rozlohách ostatních barev. Již víte, 

že piky byly 3-1 a srdce 6-2. Zahrajte nyní tref ke králi, E vezme esem a vrátí tref. Vezmete dámou a odehrajete 

ještě kluka trefového – oba obránci přiznají. Co z toho plyne? E měl 3 piky, 6 srdcí a alespoň 3 trefy, vychází na 

něho tedy singl káro (kdyby měl šikenu, asi by propustil první srdce ve snaze přimět partnera k tomu,  aby do-

stal kárový snap). Zahrajte tedy kárové eso a impas proti E. 


