
ÚVOD K DRAŽBE 
 Pre bridž je charakteristické, že okrem vlastnej hry (zohrávky) je nemenej dôležitá i jeho prvá 
fáza, ktorou je dražba (licitácia).  
 V bridžovej dražbe súťažíte o právo zohrávať záväzok, ktorý si sami navrhnete. Ak ho splníte, 
budete primerane odmenení a pokiaľ neuspejete, profitovať budú súperi. Ako už viete, sú dva typy 
záväzkov: tromfový a beztromfový. 
 Doteraz sme uplatňovali iba extrémne zjednodušenú formu dražby, pri ktorej rozdávajúci zvolí 
záväzok vo farbe (ak je dlhá, t.j. máte v nej aspoň 5 kariet) ev. bez tromfov (ak žiadna farba nie je 
dlhá). Bolo tomu tak preto, že dôraz sa kladol predovšetkým na zoznámenie sa so základnými 
princípami hry. Keďže ste ich už úspešne zvládli je tu čas na prechod na štyl dražby, ktorý je pre túto 
najdokonalejšiu kartovú hru typický. Už nedraží iba hráč, ktorý rozdával karty (i keď má právo dražbu 
začať), ale zapojiť sa môžu všetci. Tým sa táto prvá fáza bridžu stáva nesmierne zaujímavou. 
 I keď sa bridž nehráva v aukčných sieňach, spôsob dražby sa od tých ekonomických až tak veľmi 
nelíši. V bridži sú vaším kapitálom karty, ktoré držíte v ruke. Ak je medzi nimi viac figúr a hlavne tie 
vyššie z nich, potom ste dosť bohatý na to, aby ste mohli úspešne „prihadzovať“. A ak vás v tejto 
činnosti podrží i váš partner, môžete si kúpiť to najlepšie. 
 V reálnom bridži, s ktorým práve začíname, je teda priebeh dražby organizovaný oveľa prísnejšie, 
praktický tak, ako je to zaužívané pri predaji realít s tým, že pre jej účastníkov platia tieto pravidlá: 
Dražiť začína otvárateľ (v angl. dealer, v českej zahajitel) – je ním hráč, ktorý rozdával karty. 
 Ostatní v dražbe pokračujú, ako je pri bridžovom stolíku zvykom, v smere hodinových ručičiek, 
pričom platí: Dražiť môže iba ten hráč, ktorý je na rade.  
 
 Pretože každý hráč je predovšetkým súčasťou dvojčlenného tímu, musí si pri dražbe počínať tak, 
aby si spolu s partnerom vymenili čo najviac užitočných informácií. Je mimoriadne dôležité, aby vedeli 
čo najviac o svojej sile, ako aj o najlepších farbách. Iba tak sa prepracujú k optimálnemu záväzku. Tej 
informácii, ktorá to umožňuje, hovoríme hláška. Nemôže mať ľubovoľnú formu, ale používať sa môžu 
iba veľmi jednoduché slovné spojenia (napr.: „jedna pika“, „dve srdcia“, „tri bez tromfov“ a pod.), ktoré 
sú súčasne i momentálnym (ale nie definitívnym) návrhom záväzku. Pozostávajú z dvoch častí: 
[a] stupeň (prvá časť) – vyjadruje silu ruky, ako i počet zdvihov, ktoré musíte získať (je 7 stupňov); 
[b] farba (druhá časť)   – navrhujete tromfovú farbu (piky – srdcia – kára – trefy).  
 Ak budete chcieť, aby všetky farby boli rovnocenné, navrhnete záväzok „bez tromfov“. 
 
 Vráťme sa teraz k spomínanej závislosti medzi stupňom záväzku a počtom zdvihov, ktoré budete 
musieť získať. „Výkričná cena“ pri dražbe je zisk aspoň polovice všetkých možných zdvihov. Keďže    
v každom rozdaní sa ich delí trinásť, potom prvých šesť zdvihov je základ (tzv. kniha) a až siedmy 
spÍňa podmienku nadpolovičnej väčšiny.  
 Toto požadované minimum – sedem zdvihov – sa vyjadrí prvým stupňom hlášky; každý vyšší 
stupeň sľubuje ďalší zdvih navyše. Musí vám byť odteraz jasné, že: 
 

Dražobný stupeň + 6 (základ) = počet potrebných zdvihov. 

 
 Tak napr.: ak otvárate dražbu hláškou jedna pika, znamená to, že sa zaväzujete, že získate sedem 
zdvihov (6+1); ak v ďalšom priebehu napr. odznie hláška dve kára, znamená to, že hráč v danej chvíli 
sľubuje, že zoberie  6+2 = 8 zdvihov, ak kára budú tromfy. Ak zadraží tri bez tromfov, sľubuje získať 
deväť zdvihov (6+3), ak bude odsúhlasený beztromfový záväzok. Hláška štyri srdcia zodpovedá 
desiatim zdvihom (6+4), ak sa bude hrať srdcový záväzok. A najvyšším stupňom je siedmy, napr. 
sedem trefov, s nárokom na všetkých 13 zdvihov (6+7), ak budú trefy tromfami. 
 Medzi zákonitosti každej dražby patrí železné pravidlo, ktoré si vyžaduje, aby každý, kto chce 
aktívne dražiť, ponúkol viac ako hráči pred ním. Ak v ruke nemá požadovanú „hotovosť“, svoju 
nesolventnosť dá najavo tým, že povie PAS. Ak však zahlásite PAS neznamená to, že v ďalšom 
priebehu dražby sa nebudete môcť aktívne zapojiť (nemusíte stále pasovať). 
 Všetko iné okrem PAS je momentálnym návrhom záväzku, čo znamená, že hráč má hodnoty, 
ktoré s predpokladanou podporou partnera ho oprávňujú veriť, že jeho dvojica splní to, čo práve draží. 
 
 Regulárna dražba si vyžaduje, aby bola dôsledne rešpektovaná hierarchia farebných hlášok: 

piky                     srdcia            kára                trefy 
 najdrahšia farba! lacnejšia ako piky  lacnejšia od pík i sŕdc        najlacnejšia farba!
  



 Už vieme, že každý, kto chce aktívne vstúpiť do dražby, musí ponúknuť viac, a preto platí: 
 Je neprípustné zadražiť na rovnakom stupni hlášku vo farbe, ktorá je nižšia (lacnejšia) ako
 predchádzajúca. Teraz už jasne vidíte, že je priama súvislosť medzi hierarchiou farieb a hlášok;
 napr. ak bola zahlásená „jedna pika“, už nie sú prípustné lacnejšie hlášky „jeden tref“, „jedno káro“ 
    a „jedno srdce“. 
 Na rovnakom stupni je prípustné dražiť iba farbu v hierarchii vyššiu,  teda po hláške „jedno srdce“ 
    to môže byť iba „jedna pika“. 
 Hláška „bez tromfov" je v hierarchii najvyššia, čo znamená, že sa k nej počas dražby treba
 správať tak, ako keby bola najdrahšou farbou, takže ju vždy môžete použiť i na rovnakom stupni. 
 Prechod na nižší stupeň je vylúčený; napr. po hláške „dve srdcia“ už nemôžete dražiť „jeden bez
 tromfov“, ale iba „dva bez tromfov“. 
 

 Ak chcete dražiť na rovnakom stupni, potom farba hlášky musí byť drahšia!  
 Ak sa táto podmienka nedá splniť, môžete ju zahlásiť iba na vyššom stupni!  

 
 Ak nemáte čo “prihodiť” máte k dispozícii hlášku PAS. 
 A kedy sa dražba definitívne skončila? Tak ako v aukčnej sieni – po troch úderoch kladivkom.       
V bridži úlohu kladivka zastupuje PAS. Ak teda odznie PAS trikrát za sebou, dražba sa skončila. 
Potom sa posledná hláška (pred tromi PAS) stáva konečným záväzkom.  
 Ten z dvojice hráčov, ktorý ako prvý (!) zahlásil vydraženú farbu (ev. „bez tromfov“), stáva sa 
vydražiteľom a bude záväzok zohrávať. 
 Ak ani jeden zo štyroch hráčov neotvoril dražbu, teda o dané rozdanie nik neprejavil záujem 
(všetci štyria zahlásili PAS), karty sa zložia a prikročí sa k dražbe ďalšieho rozdania. 
 
 Novou hláškou, ktorú máte k dispozícii nie je iba PAS, ale pribudla i KONTRA, ktorou môžete 
vytrestať súperov, ak nadobudnete dojem, že zašli v dražbe priďaleko a že svoj záväzok nesplnia. Ak 
ste sa rozhodli kontrovať budú ev. pády súperov oveľa drahšie; ak ale váš odhad bol nesprávny a 
kontrovaný záväzok bude splnený, budú zdvihy súperov hodnotené dvojnásobne. 
 Táto tzv. trestná kontra však zvyčajne prichádza do úvahy až v ďalších kolách dražby, v prvom 
nie je trestnou, ale iba informáciou o sile (bližšie sa tým budeme zaoberať neskoršie). 
 
 Ako konkrétne zhodnotiť silu svojej ruky a ako na tomto základe použijete hlášku vo farbe ev. bez 
tromfov a kedy by ste mali pasovať, toto všetko je súčasťou dražobných systémov.  
 
 Pretože už nadišiel čas, aby ste sa s nimi zoznámili, odporúčam vám pozrieť si princípy toho 
najpopulárnejšieho z nich. Nájdete ho na internetovej adrese: 
http://www.bridgetatry.sk/eso/zakdraz.htm 
 Jeho podrobnejší popis nájdete i v dokumente Word na stránke: 
http://www.bridgetatry.sk/servis/sayc.doc 
 
  
  


