
Hodnotenie výsledkov     
 
 Po odohraní posledného zdvihu, keď sa „rozplynie dym z bojiska“, je čas spočítať si svoje straty a 
zisky. Vyhodnocovanie výsledkov sa úplným začiatočníkom môže zdať dosť komplikované, a preto        
v štádiu, keď sa s bridžom iba zoznamujete, bude úplne stačiť, ak pri cvičných partiách budete 
hodnotiť iba to, či ste svoj záväzok splnili, alebo nie, resp. či sa vám podarilo prekaziť záväzok, ktorý 
vydražili súperi. 
 Táto kapitola je spracovaná dosť vyčerpávajúco, a preto vám odporúčam, aby ste ju prelistovali 
rýchlejšie, vybrali si z nej iba to podstatné a nezaťažovali sa zatiaľ jej podrobným štúdiom. Vráťte sa   
k nej až neskôr, keď sa zoznámite s bridžovou hrou trochu viac, ev. ak sa v ďalšom texte vyskytnú na 
ňu odkazy. 
 Počítanie výsledkov nie je úplne jednotné a líši sa hlavne podľa toho, či hráte bridž v úzkom 
kruhu priateľov a známych, alebo či ste účastníkom niektorej oficiálnej súťaže (turnaje dvojíc, 
mužstiev, ako i  v kluboch). Starší bridžisti sa ešte pamätajú na časy, keď sa výsledky zapisovali do 
tzv. kríža, kde pod jeho čiarou sa evidovali body za vydražené a splnené záväzky a nad čiarou body 
za zdvihy navyše (nadzdvihy) a prémie. Začínalo sa tzv. prvou hrou, ktorá sa skončila vo chvíli, keď 
výsledok pod čiarou dosiahol 100 bodov. Dvojica, ktorá ich získala, zinkasovala bonifikáciu a od toho 
okamihu bola v druhej hre (s vyššou bonifikáciou, ale i vyššími trestnými bodmi za jej ev. nesplnenie). 
Pár, ktorý vyhral dve hry, stal sa víťazom tzv. rabru, po čom sa po vytvorení nových párov hral ďalší 
raber. 
 Dnes sa už všeobecne používa hodnotenie veľmi blízke tomu, ktoré poznáme z oficiálnych 
súťaží. Budeme ho používať aj my, a to i z toho dôvodu, aby bol prechod z „domáceho“ bridžu do 
klubového oveľa jednoduchší. 
 Rozdielne prémie za splnenie záväzku v prvej a druhej hre, ako aj  rôzna výška trestných bodov, 
ak splnený nebol, umožňujú využívať zaujímavé taktické prvky pri rozhodovaní, až ako vysoko ísť             
v dražbe, kedy riskovať a pod. (obzvlášť, ak jedna dvojica je v prvej a ich súperi v druhej hre). 
 
 Aby ste vedeli, kedy ste v prvej a kedy v druhej hre, na to slúži zaužívaný cyklus v štyroch 
rozdaniach (v jeho priebehu sa vystriedajú všetci štyria hráči okolo stola ako rozdávajúci): 
1. rozdanie –  oba páry sú v prvej hre, 
2. rozdanie –   rozdávajúci v prvej, súperi v druhej hre, 
3. rozdanie –   rozdávajúci v prvej, súperi v druhej hre, 
4. rozdanie –  oba páry sú v druhej hre. 
 
 Pri ďalšej štvorici rozdaní sa tento cyklus opakuje. Pre názornosť si uvedieme, ako sa postupne 
menia rozdávajúci (sú podčiarknutí, napr. W) a ako sa spolu s nimi súčasne mení i úroveň hry – prvá       
              , ev. druhá                na jednotlivých linkách: 
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 Pri súťažiach to budete mať jednoduché, pretože to v akej ste hre je priamo označené na krabici, 
v ktorej sú priehriadky pre všetkých štyroch hráčov (tzv. boardy). 
 
Ak ste splnili svoj záväzok 
 To hlavné, čo musíte vedieť, je to, že ak hlavný hráč splní svoj záväzok, získa za siedmy 
(základ, t. j. prvých šesť zdvihov, sa neberie do úvahy) a každý ďalší zdvih body: 
 

Záväzok Tromfy                   Body 
v drahej farbe piky, srdcia 30 bodov za siedmy i ďalšie zdvihy 
v lacnej farbe kára, trefy 20 bodov za siedmy i ďalšie zdvihy 
bez tromfov žiadne 40 bodov za siedmy zdvih!   

30 bodov za každý ďalší zdvih 

    



  
Pri pohľade na túto tabuľku vám už iste bude jasné, prečo sú srdcia a piky „drahé farby“ a trefy s 
kárami „lacné“. Tieto rozdiely sú tiež dôvodom, prečo hráči menej obľubujú záväzky v lacnej farbe. 
 
Prémie za splnenie záväzku 
 Záväzky delíme na: 
 čiastkové – ak ste vydražili záväzok, v ktorom súčet bodov za zdvihy je menší ako 100; 
 celoherné  – ak ste vydražili záväzok, pri ktorom súčet bodov za zdvihy je 100 a viac (tzv. hra). 
     V nasledujúcej tabuľke je prehľad celoherných (vyššie hodnotených) záväzkov: 
 

Celoherný záväzok Min. záväzok Zdvihy Body 
     v drahej farbe 4 srdcia, 4 piky 10 120 
     v lacnej farbe 5 trefov, 5 kár 11 100 
     bez tromfov 3 bez tromfov 9 100 

 
 slem (malý slem) – sľubuje získať 12 zdvihov (napr. šesť sŕdc); 
 veľký slem – sľubuje získať všetkých 13 zdvihov (napr. sedem kár). 
 Ak svoj záväzok splníte, pripočítajte si k svojim bodom za zdvihy i základnú prémiu: 
 
PRÉMIE čiastkový celoherný malý slem veľký slem 
v 1. hre 50 b. 300 b. 500 b. 1 000 b. 
v 2. hre 50 b. 500 b. 750 b. 1 500 b. 

 
 Na výšku prémie za splnenie záväzku nemá vplyv kontra a ani rekontra (za ne sú osobitné 
bonifikácie).  
 

 Prémiu za hru i oba slemy môžete obdržať iba v tom prípade, ak ste ich i vydražili. 
 
 Tak napr. ak váš záväzok bol dve piky (ste povinný získať osem zdvihov) a zobrali ste až desať 
zdvihov, dostanete 170 b., pretože 4x30 = 120 b. za štyri zdvihy nad nehodnotený základ (prvých šesť 
zdvihov) a k tomu prémiu 50 b. za splnenie čiastkového záväzku. Ak by ste však v tomto prípade boli 
vydražili 4 piky (čo zodpovedá desiatim zdvihom a to je celoherný záväzok) a rovnaký počet ich aj 
získali, body za zdvihy máte tie isté (4x30 = 120 b.), ale prémia je už 300 b. (v druhej hre až 500 b.), 
spolu by ste mali 420 b. v prvej a až 620 b. v druhej hre! Iste vidíte ten diametrálny rozdiel v získaných 
bodoch, ak vydražíte a aj splníte celoherný záväzok (ak súčet za zdvihy je min. 100!). 
 Uvedená skutočnosť značne ovplyvňuje taktiku v dražbe, a preto snaha hráčov vydražiť vyššie 
cenený celoherný záväzok je celkom prirodzená. Vy sa ale nesmiete dať uniesť vidinou vyššej prémie, 
ak spolu s partnerom nie ste na to dosť silní. Mohlo by sa ľahko stať, že miesto istej, i keď nižšej 
prémie by ste nezískali nič, resp. by bodovali súperi. A to by ste ešte mohli hovoriť o šťastí, ak by 
zabudli okontrovať váš nereálny záväzok, čo by zvýšilo vašu stratu dvoj- i viacnásobne. Aby vaša 
dražba bola vždy optimálna, treba zvládnuť jej systémové zásady. Všetko dôležité o nich sa dozviete  
na: http://www.bridgetatry.sk/servis/sayc.doc 
 
Kontrované a rekontrované záväzky 
 Výpočet možných prémií, ktoré môžu zvýšiť vaše konto, by nebol úplný, keby sme nespomenuli i 
odmeny za splnenie kontrovaných a rekontrovaných záväzkov. 
 Ak splníte kontrovaný záväzok, pripočítate si k základnej prémii za čiastkový či celoherný 
záväzok, príp. slem (na výšku ktorých nemá kontra a rekontra žiadny vplyv) tieto body:  
 
 Za počet zdvihov, ktoré ste sľúbili – dvojnásobok bežnej sadzby: 
  – po 60 b. za siedmy a každý ďalší zdvih, 
  – po 40 b. za siedmy a každý ďalší zdvih, 
 BT (bez tromfov) – 80 b. za siedmy a po 60 b. za každý ďalší. 
 Bonifikácia za každý zdvih navyše nad sľúbený počet (nadzdvih): 
 v 1. hre – 100 b., 
 v 2. hre – 200 b. 
 Bonifikácia za splnenú kontru – 50 b. 
 
 



 Treba si uvedomiť (hlavne ak budete vy kontrovať súperov), že už napr. záväzok 2 piky, ktorý je 
iba čiastkový (2x30 = iba 60), sa vďaka dvojitým sadzbám po kontre stáva celoherným (2x60 = 120)!    
A teda za jeho splnenie sa zinkasuje i zodpovedajúca prémia. Preto si treba vždy rozvážiť a obzvlášť 
na nižších stupňoch, či dať súperom trestnú kontru, ak na to nie ste dostatočne silný (v bodoch i 
tromfoch). 
 Ak splníte rekontrovaný záväzok, použijete rovnakú metódu s tým, že uvedené bonifikácie budú 
dvojnásobne vyššie. 
 Aby ste sa nemuseli príliš namáhať pri počítaní bodov za splnené záväzky, v prílohe nájdete 
pomocnú tabuľku, ktorú si môžete vytlačiť. 
 
Ak ste záväzok nesplnili 
 Ak svoj záväzok nesplníte, budú, samozrejme, bodovať súperi.   A to o to väčšmi, čím viackrát 
padnete, čiže koľko zdvihov vám bude chýbať pri konečnom účtovaní. Vaše pády budú drahšie, ak ste 
boli v druhej hre a ešte viac, ak váš záväzok bol i kontrovaný. 
 Za každý váš pád si súperi zapíšu: v 1. hre  –   50 bodov,  
   v 2. hre  – 100 bodov. 
 Ak však váš záväzok bol kontrovaný, potom trestné sadzby už nestúpajú lineárne, ale tak, ako 
uvádzame v nasledujúcej tabuľke: 
 

KONTRA jeden pád dva pády tri pády každý ďalší 
pád 

 v 1. hre 100 b. 300 b. 500 b. + 300 b. 
 v 2. hre 200 b. 500 b. 800 b. + 300 b. 

 
 Rekontrované pády sú, samozrejme, dvakrát drahšie! 
  
 V tejto kapitole sme detailne rozobrali všetky možnosti, ktoré sa pri vyhodnotení skončenej partie 
môžu vyskytnúť. Až budete v bridži skúsenejší, často budete kalkulovať, do akej miery si môžete 
dovoliť súperov „predražovať“ a či v takom prípade vaša príp. strata po kontre nebude vyššia, ako by 
bol zisk súperov, ak by ste včas pasovali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vyhodnotenie výsledkov 

 
                              Sadzby za splnenie záväzku 

Splnený 
záväzok 

P R V Á   H R A D R U H Á   H R A 
— Kontra Rek. — Kontra Rek. 

 1 70 140 230 70 140 230 
 1 80 160 520 80 160 720 
 1BT 90 180 560 90 180 760 
 2 90 180 560 90 180 760 

 2 110 470 640 110 670 840 
 2BT 120 490 680 120 690 880 
 3 110 470 640 110 670 840 
 3 140 530 760 140 730 960 
 3BT 400 550 800 600 750 1000 
 4 130 510 720 130 710 920 
 4 420 590 880 620 790 1080 
 4BT 430 610 920 630 810 1120 
 5 400 550 800 600 750 1000 
 5 450 650 1000 650 850 1200 
 5BT 460 670 1040 660 870 1240 
 6 920 1090 1380 1370 1540 1830 

 6 980 1210 1620 1430 1660 2070 
 6BT 990 1230 1660 1440 1680 2110 
 7 1440 1630 1960 2140 2330 2660 
 7 1510 1770 2240 2210 2470 2940 
 7BT 1520 1790 2280 2220 2490 2980 

 
                         Body za nadzdvihy 

+   PRVÁ HRA DRUHÁ HRA 
ZDVIH  BT Kontra Rekontra Kontra Rekontra 

+1 20 30 100 200 200 400 
+2 40 60 200 400 400 800 
+3 60 90 300 600 600 1200 
+4 80 120 400 800 800 1600 
+5 100 150 500 1000 1000 2000 
+6 120 180 600 1200 1200 2400 

 

Celková odmena = sadzba za splnenie záväzku + body za nadzdvihy 
 
 
 
 


