
 

BOBBY WOLFF (LAS VEGAS)

 
Jen málo lidí někdy slyšelo o jevu, kterému se přezdívá Vondracek Effect, a ještě méně lidí věří, že jde 
o vážnou bridžovou diskuzi, jelikož samotné téma zní velice neobvykle. Přesto je tento koncept zcela 
seriózní. Před více než šedesáti lety byl tento náp
Bridge World, autorem onoho článku je jistý Felix Vondracek z
postaven před výběr trumfové barvy, je výhodnější vybrat si
máte jisté ztrátové zdvihy, které odevzdáte v
držet v slabých trumfech, kde budete hrát okolní barvy. Na druhou stranu, při hraní v
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VONDRACEK EFFECT 

BOBBY WOLFF (LAS VEGAS) 

Jen málo lidí někdy slyšelo o jevu, kterému se přezdívá Vondracek Effect, a ještě méně lidí věří, že jde 
o vážnou bridžovou diskuzi, jelikož samotné téma zní velice neobvykle. Přesto je tento koncept zcela 
seriózní. Před více než šedesáti lety byl tento nápad zvěřejněn v jednom z článků
Bridge World, autorem onoho článku je jistý Felix Vondracek z USA. Jde o to, že občas, když je hráč 
postaven před výběr trumfové barvy, je výhodnější vybrat si tu slabší! Vtip je v tom, že v
máte jisté ztrátové zdvihy, které odevzdáte v jakémkoli závazku, a lépe se trumfová kontrola bude 

slabých trumfech, kde budete hrát okolní barvy. Na druhou stranu, při hraní v
barvě kontrolu neudržíte. V
uvedené dražbě jih skončil v
srdce, když si sever myslel, že bylo možné, že 
jeho partner má 5 piků a 6 srdcí. Jak můžete 
vidět, závazek čtyři piky padá po opakovaném 
zkrácení hlavního hráče tref
vypracovat špatně dělenou
barvu. Ne, že by se čtyři srdce hráli o moc 
lépe, ale jih snapl trefový výnos v
a uhodl, že má zahrát tři kola piků předtím, 
než sáhne na trumfy. Západ třetí pik snap
zahrál další trefu, kterou snap
srdcové eso a zahrál další piku. Západ opět 
snapl, jednou trumfnul, a zahrál třetí kolo 
trefů. Jih však měl ještě dva trumfy, snapl 
v ruce a na poslední piku zahodil ze stolu 
káro. Po odehrání AK v kárech si pak snapnul 
káro a v ruce mu zůstal poslední trumf 
rovná se. 
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Jen málo lidí někdy slyšelo o jevu, kterému se přezdívá Vondracek Effect, a ještě méně lidí věří, že jde 
o vážnou bridžovou diskuzi, jelikož samotné téma zní velice neobvykle. Přesto je tento koncept zcela 

článků magazínu The 
USA. Jde o to, že občas, když je hráč 

tom, že v dané partii 
jakémkoli závazku, a lépe se trumfová kontrola bude 

slabých trumfech, kde budete hrát okolní barvy. Na druhou stranu, při hraní v lepší trumfové 
u neudržíte. V tomto rozdání po 

uvedené dražbě jih skončil v závazku čtyři 
srdce, když si sever myslel, že bylo možné, že 
jeho partner má 5 piků a 6 srdcí. Jak můžete 
vidět, závazek čtyři piky padá po opakovaném 
zkrácení hlavního hráče trefou, když nestíhá 

racovat špatně dělenou vedlejší srdcovou 
e, že by se čtyři srdce hráli o moc 

ový výnos v ruce malou 
a uhodl, že má zahrát tři kola piků předtím, 

a trumfy. Západ třetí pik snapl a 
kterou snapl jih, odehrál 

srdcové eso a zahrál další piku. Západ opět 
snapl, jednou trumfnul, a zahrál třetí kolo 
trefů. Jih však měl ještě dva trumfy, snapl 

ruce a na poslední piku zahodil ze stolu 
kárech si pak snapnul 

ruce mu zůstal poslední trumf – 


