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Jako zkušení bridžoví matadoři jistě víte, jak je často důležité, z které strany se závazek hraje.  

Podívejme se na jedno rozdání nejprve z pozice obrany: 

N  E S  W 

1NT pas 2 dbl 

2 pas 4 all pass 

 

Po zahájení  1NT  (15-17 prav.) jste odvážně okontroval Staymana 

a soupeři se poté dodražili do 4 piků. Partner poslušně vynesl čtyřku 

trefovou (výnosy 2/4) a stáhli jste první tři trefové zdvihy. Co teď? 

 

Pokud jste počítali body, pak vám je řešení z pozice obránce na E zcela zřejmé. Na stole bylo 

12 bodů, E měl 11 bodů, S má na zahájení 15-17, kolik bodů zbývá na partnera? Maximálně dva. A 

pokud je má, které to jsou? Nemohou to být dva kluci, protože ve své ruce a na stole vidíte tři, takže 

to může být jedině dáma a jediná, kterou nevidíte, je trumfová.  

Nyní již víte všechno, jak tedy můžete porazit závazek? Jedině trumfovou promocí. Zahrajte 

čtvrté kolo trefů a partnerova potenciální dáma trumfová vám vypromuje jeden trumfový zdvih na 

pikovou desítku. 

Pokud zahrajete „automaticky“ např. káro, soupeř nebude mít se splněním závazku žádný 

problém, pouze zahraje pikový impas. Celé rozdání vypadalo takto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraťme se nyní k tématu našeho článku. Všimněte si, že kdyby závazek 4 piky byl hrán z ruky 

severu, se splněním by nebyl žádný problém, dokonce by byl závazek splněn s nadzvihem – obrana by 

udělala jen dva trefové zdvihy. Jak zařídit, aby se závazek hrál ze správné ruky?  

Návod předkládá ve svém článku v polském časopisu Swiat Brydza W.Izdebski. Navrhuje po 

kontru na Staymana (a obdobně i např. na transfer) dražit pouze se zádrží v kontrované barvě. Nemá-

li zahajitel zádrž, pak pasuje a partner obnoví dotaz rekontrem. Následné schéma je takovéto: 

  



 

N  E S  W 

1NT pass 2 dbl 

pass pass rdbl pass 

??? 

 

2 nemám drahou 

2 mám čtyřlist pikový 

2 mám čtyřlist srdcový 

3 mám oba drahé čtyřlisty 

 

Toto schéma předpokládá, že Stayman slibuje sílu alespoň na výzvu. To, že zahajitel draží 

drahé barvy „obráceně“ zaručí, že závazek se bude hrát z té strany, kde není ev. zádrž v trefové barvě 

podehratelná. 


