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Prolog

Čas od času se na mne obrátí některý z mých dřívějších čtenářů, zda někdy vy-
dám kompletní text mariáše, který vycházel časopisecky na pokračování skoro celý 
rok. Mnozí z těch, kterým se nepodařilo zachytit celý text, zatoužili získat ucelený 
přehled o této geniální hře. Kniha, kterou držíte v ruce, je splněním jejich přání a pří-
ležitostí znovu se vrátit k tématu mně milému.

Nehraji mariáš ani v české lize, ani v jedné z divizí, ba dokonce ani v uzavřené 
společnosti. Přesto nemohu zapomenout na studentská léta, kdy mě této hře naučil 
můj spolužák, později vysokoškolský učitel Vladimír Lesák, na něhož teď touto kníž-
kou vzpomínám. S nostalgií jsem si občas zamíchal mariá šové listy a hrál proti dvě-
ma imaginárním protivníkům. Vždycky jsem ovšem musel „volit“ sám, ale po otočení 
karet svých partnerů jsem se zachoval nanej výš poctivě. Nechal jsem je „uhrát“ všech-
ny štychy, které jim patřily. Občas jsem si ovšem připadal také jako tichý blázen. V po-
slední době si tedy rozdávám večer před spaním, pro uklidnění, mariášové karty v po-
čítači. Ten je však již velmi přísný a mnohokrát mi doporučil, abych šel raději hrát 
kuličky. Většinou se tak stalo tehdy, když jsem flekoval nad hranice svých možností.

Karty se mi tak staly odpočinkem, také dobrodružstvím, ale i literárním téma-
tem. Ještě roku 1969 jsem se svým přítelem Vojtěchem Omastou vydal bibliofilskou 
raritu. Vyprávěni o hráčích, kartách a karetních hrách, ovšem, jak se patří, také na 
karetních listech. Karetní žolíky byly velké jako knihy a nesly klasické symboly karet-
ní hry. Zaujaly mě možnosti rekonstruovat pravidla her, na něž se zapomnělo, zpraco-
vat vliv karet na výtvarné uměni. Kolikpak bylo malířů a dramatiků, které inspirovala 
sada karet nebo stolek obsazený karbaníky! A kolik slavných výtvarníků se podílelo 
na ztvárněni symbolů karetních listů.

Tak tedy vychází kniha o mariáši, který má spoustu podob, podle toho, hrajeme-
-li mariáš ve dvou, ve třech nebo ve čtyřech. Hra má svůj slovník, své početní tabul-
ky, a já jsem se pokoušel zpracovat malé repetitorium, které by vás potěšilo. Samozřej-
mě jsem vycházel z vlastních zkušeností, ale i z pradávných brožur, z knížek, které 
jsme vydávali s Vojtěchem Omastou, ale také z poznatků skutečných mistrů, specia-
listů, které poctivě cituji. Někteří jsou profesory licitovaného mariáše, jiní jsou pří-
mo jazykovědci a mistry karetního slangu. Někdo se specializoval zase na mariáš kří-
žový nebo lízaný.

Doufám, že ani vás nezklamu svoji knihou o ušlechtilé karetní hře a geniální zá-
bavě - o mariáši.

 Autor
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Úvod

Člověk si v toku všedních dní sotva uvědomuje, jak karty a karetní hry pozname-
naly náš život, jak se vnořily do našeho podvědomí, a vplížily se dokonce do naší slov-
ní zásoby. Uvědomte si, kolikrát „přiznáváme barvu“, jak často hrajeme „s otevřený-
mi kartami“, jak rádi trumfujeme a nenecháváme si, pokud možná, koukat do karet. 
Občas vyneseme „posledního trumfa“, jsme alergičtí na „kibice“, a čas od času, když 
se necítíme dobře, můžeme být i „zeleni jako sedma“.

Kdybychom pátrali po tajemství svého okouzlení karetní hrou, asi bychom našli 
hned několik příčin. Karty mají například tu přednost, že se nám vejdou do kapsy, že 
téměř nic neváží, snadno nás provázejí na cestách. Můžeme si s nimi hrát sami, ve 
dvou, ve třech i ve čtyřech. Pomáhají vytvářet pouta mezi lidmi. Ale dozajista sehrála 
roli i skutečnost, že se karty poněkud přiblížily slabostem lidského individua. Hraje-
te-li šachy, pak oba hráči táhnou do boje s týmiž figurami přibližně ze stejných pozic. 
Jen možnost prvního tahu bílými skýtá mírnou výhodu. O vítězství tedy rozhoduje 
znalost teorie, intelekt, kombinační schopnost a bohatá životní zkušenost. V kartách 
naopak spolupů sobí náhoda. Ta se totiž účastní už míchání, snímání a rozdávání. Na-
víc bývá (a právě v mariáši) jedna barva favorizována jako barva trumfová. A tak už 
po samotném rozdání má některý z hráčů větší šanci na výhru než jeho protivníci. 
Hru náhody ovšem může každý zkorigovat svou zkušeností, notným dílem kombinač-
ních možností a intelektem. Tak omezíme štěstěnu, která nám snad nepřála. A pro-
tože jsme ješitní, úspěchy v karetní hře připisujeme svému mistrovství a dokonalé 
hráčské taktice. Naopak neúspěchy a prohry svedeme na kolísavé štěstí a nepříznivě 
nakloněnou náhodu. Takže nazýváme-li šach hrou královskou, o kartách můžeme na-
opak hovořit jako o hře nanejvýš lidské.

Koneckonců karty jsou i měřítkem lidského charakteru. Málokdy totiž prozradí-
me tajemství své osobnosti jako právě v karetní hře. Kapitáni průmyslu často zkouše-
jí povahu budoucího adepta manažerského povolání za volantem automobilu. Nikoho 
však nena padlo přizvat vybrané kandidáty ke hráčskému stolu. Přitom se právě nad 
karetním listem projeví flegmatická povaha nebo rysy cholerické nátury.

Poznáme tu hazardéry, kteří jsou ochotni přijmout neúnosnou míru rizika. Lici-
tují vysoko nad možnosti svého listu. Avšak svou „barvu přiznají“ i chronicky opatr-
ní lidé hrající zásadně „při zdi“, ale také lidé odvážní, kteří s dobrou kartou dokážou 
vydražit úměrně vysoký závazek. Kdo „švindluje“, podvádí ve hře, zklame zpravidla 
i v životě, a kdo je ochoten svést bouřlivou slovní potyčku během karetního utkání, 
ten se pro mali cherné příčiny pohádá i uprostřed všedního dne. Pomocí obyčejného 
karetního listu můžeme rozpoznat jindy často skrytá zákoutí lidské psychiky a cha-
rakteru. A to už nemlu víme o možnostech obsáhlé sociologické studie, která by od-
pověděla na otázku, proč si ten či onen národ vybral jako národní hru ten či onen 
typ hry. Proč Britové inklinují k bridži, Američané k pokeru, Němci ke skatu a Češi 
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k mariáši. Jeden ze zasvěcených hráčů, který poznával Evropu prostřednictvím ha�
zardních her, kdysi napsal, že Angličan je „sportsmanem“ i u karetního stolu. Dovede 
s klidem sobě vlastním přijímat porážky i netušená vítězství. Němec je naopak vždyc�
ky škrob, Francouzi bývají podle této teorie lakomí, zatímco Rusové hrají s přiměře�
ným temperamentem a patří mezi největší gentlemany evropských kasin. Italové se 
naopak často hádají, zatímco Čech prozradí svou vychytralostí a suverénní jistotou, 
že je to právě on, kdo objevil systém jak bezpečně vyhrát.

Klasik licitovaného mariáše Vladimír Šubert rozeznává tři typy hráčů. Na prv�
ním místě jmenuje romantiky, „zpravidla dobrodružnější nátury“. Jsou to, „mariáš�
ničtí bohémové, hlásí, flekují, vrhají se do boje se šarmem a lehkostí gaskoňských 
kadetů, nedbajíce utrže ných ran. Vyhrávají na pohled ztracené hry právě tím, že ne�
uvěřitelně riskují. Svým stylem boje nahánějí hrůzu soupeřům tak, že ti zpanikaří 
a odevzdávají jednu desítku za druhou. Spojenectví s nimi je balancování nad propas�
tí, horor, nevratná investice. Prohru nesou s pohrdavým úsměvem a s hlavou vzhůru. 
Společnost, ve které hrají, rozhodně netrpí nudou, avšak vrcholným zážitkem je, se�
tkají-li se u stolu čtyři takovíto divočáci. Obvykle ustane veškerý provoz, stůl je záhy 
obklopen houfem diváků. Hrát s nimi je ale přesto potěšením, vnáší do hry rozruch, 
a to je v mariáši často třeba.“

Pak je tu druhá kategorie, kterou řadíme mezi „racionalisty.“ Jejich krajní odnož 
slove „zdivaři“, „betonáři“. Hrají jen to, co mají ve své ruce, kartu spoluhráče nebe-„zdivaři“, „betonáři“. Hrají jen to, co mají ve své ruce, kartu spoluhráče nebe�
rou v úvahu, ani když tento také něco licitoval. I zdá se jim, jak čteme, jako by všech�
ny desítky a esa měl protivník, a neberou v úvahu kupecké počty, „že by potom sou�
peř musel mít až patnáct karet“, aby to všechno obsáhl. „Vyjmenuji dost důvodů, proč 
nemůžou dát na to či ono flek nebo hlásit nějakou hru, zvláště dražší. Flekují betla 
jen tehdy, mají-li všechny barvy a čtyři sedmy v ruce, sedmu jen čtyřmi trumfy proti, 
pokud možno s oběma desítkami. Svoji přeopatrností zbabrají jinak pohlednou kar-s oběma desítkami. Svoji přeopatrností zbabrají jinak pohlednou kar-oběma desítkami. Svoji přeopatrností zbabrají jinak pohlednou kar�
tu udivujícím způsobem. Jsou nepoučitelní v tom, že mariáš je a zůstane hrou, ne 
strohým početním úkonem. Prohra šedesáti haléřů vyvolá u nich třes rukou, při šes-u nich třes rukou, při šes�nich třes rukou, při šes�
ti korunách nespí, po dvaceti obchází hlubokou tůni. Dostanou-li se přece jen z toho, 
zapřísahají se, že v životě nebudou hrát mariáš. Sejde-li se náhodou parta těchto vý�
tečníků, kibicové nechť se rychle zvednou a prchnou, neb zde není na co se dívat…“

A konečně je tu skupina, kterou nazýváme „harcovníky“. Podle klasika jsou to 
„rozvážní, spolehliví“ hráči, „kteří se nedají jen tak strhnout k rozhodnutím, kterých 
by později museli litovat. Jejich záměrem - docílit stovku - lze jen málokdy otřást; po�
vede-li se to soupeři přece jen výjimečně, zaplatí bídných čtyřicet haléřů, ba i dvacet, 
uhrál-li k tomu sedmu. Porazit je v betlu je nadlidská práce, neboť jsou mistry v důmy-k tomu sedmu. Porazit je v betlu je nadlidská práce, neboť jsou mistry v důmy-tomu sedmu. Porazit je v betlu je nadlidská práce, neboť jsou mistry v důmy�
slném odha zování balastnich karet do talonu. Tušíte, že by tam mohl být na zelené, on 
však odklidí červené eso. Honem tedy nesete červené, zahodi eso žaludské a ďábelsky 
se pochechtávaje, ukáže zruinovaným soupeřům kartu už bez kazu.“ Nakonec pan 
Šubert vyzývá, abychom vzdali těmto mužům „dík za jejich standardní výkony a úro�
veň, neboť jejich prostředí bývá dobrou základnou, učilištěm začínajícího dorostu“.

Takže tolik o psychice. I když se k tomuto tématu ještě mnohokrát vrátíme.
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1. Volený mariáš

1.1 Základní pojmy

Hodnota karet

Mariáš hrajeme klasickými mariášovými kartami, nejčastěji jednohlavými. Čtyři 
barvy vznikly na německé půdě, tvoří je červené, kule, zelené a žaludy. Červene jsou 
pak hodnoceny coby trumfy, výš než ostatní barvy, a tudíž ne náhodou se jim říkává 
„lepši nebo „dražší“.

Pro úplnost ještě dodejme, že ve francouzském piketovém listu jen červené zůstá-
vají červenými a jejich symboly jsou srdce, ale kulím odpovídají kára, zeleným piky 
a žaludům kříže neboli trefy.

Symboly barev nejpoužívanějších klasických jednohlavých karet jsou zde uvede-
ny na obrázku:

V mariášové praxi se používají i karty dvouhlavé, jejichž symboly jsou uvedeny 
na dalším obrázku:

Karet je 32 a sled hodnot vypadá následovně: 7, 8, 9, což jsou takzvané „plívy“, 
ale i „plinery“ nebo „honery“. Hned za nimi následuje coby druhá nejvyšší karta 
10 neboli desítka. Pak přijdou „figury“: spodek, filek, zvaný též svršek, a král. Posled-
ním a nevyšším listem je eso. Desítka s esem jsou hodnoceny deseti body, zatímco 
ostatní listy samy o sobě nemají žádnou hodnotu, obvykle jim mariášníci říkají „va-
léry“ nebo „vostrý“.

Důležitá je ovšem kombinace krále s dámou, kteří tvoří mariáš (či mariage, jak 
říkají Francouzi), tedy manželství nebo svatba. Je také příslušně ohodnocena. Každá 
taková dvojice, kterou držíte v ruce, má hodnotu dvaceti „oči“ či bodů, jde-li o man-
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želský pár, tedy o filka a krále v trumfové barvě, je ve hře 40 bodů. A to už je pro za-
čátek hry velice slušný počin.

Jak je patrné, hraje se v mariáši o počet dosažených bodů, přičemž 4 desítky 
a 4 esa jsou hodnoceny deseti body, trojice manželství tvoří třikrát 20 bodů, tedy 
k před chozím 80 očím přidáváme dalších 60 bodů. Trumfové manželství je hodno-
ceno 40 body a poslední zdvih čili „štych“ získává 10 bodů. Teoreticky tedy můžeme 
v jedné hře získat nejvýše 190 bodů. Jisté je však to, že v každé hře spolehlivě hra-
jeme o poslední štych a o všechny desítky a esa. Tedy přinejmenším lze dosáhnout 
90 bodů.

Manželské svazky, dvojice tvořené filkem a králem, jak si již dovedeme předsta-
vit, záleží na rozdání, a tedy na určitém stupni štěstí. Když se nám tato dvojice ocitne 
v ruce a přijde-li na řadu první z těchto karet (zpravidla je to filek), pak ji položíme 
stranou a hlásíme buď „dvacet“ nebo „čtyřicet“. Zatímco všechny karty, které jsme ve 
svých „zdvizích“ získali, odkládáme hřbetem či „reverzem“ vzhůru, první z listů „ma-
riáše“, který se ocitl ve hře, klademe obrazovou stranou čili „averzem“ vzhůru. To pro 
přehled a pro snazší konečné sčítání. Dvojici filek - král také říkáme „hláška“, „mel-
dunk“, „dvaciáš“ nebo „dvacka“, čímž je řečeno, kolik bodů právě získáváme. V trum-
fové barvě hlásíme „čtyřku“. Jak je patrné, charakterizujeme i v tomto případě po-
čet bodů, které nárokujeme díky tomu, že se nám v ruce sešly dvě „mariášové“ karty 
trumfové barvy, které jsou hodnoceny 40 body.

Zcela zvláštní kategorií je pak „betl“ (neboli žebrák) a „durch“, které probereme 
samostatně. Tam se již nepočítá s desítkami ani s esy, ani s mariáši, tedy s kombinací 
filků a králů, ale každá karta má svou vlastní hodnotu jako v jiných karetních hrách. 
Nejvyšší je eso, druhý v pořadí je král, pak filek, spodek a následuje desítka, devítka, 
osma a sedma.

Počítání hodnoty karet

Když jsme se již seznámili s bodovými hodnotami, o něž v mariáši hrajeme, 
můžeme si již spočítat, jakých bodových hodnot dosáhneme (v případě vítězství) 
u jednot livých typů her. Jestliže nejsou ve hře žádné „dvacky“ a ani „čtyřka“, může-jednot livých typů her. Jestliže nejsou ve hře žádné „dvacky“ a ani „čtyřka“, může-
me dosáhnout, uhrajeme-li všechny „štychy“, v nejlepším případě 90 bodů. V porov-
nání s protivníky můžeme dosáhnout těchto skóre:

 90 :  0 
 80 : 10 
 70 :  20 
 60 :  30 
 50 :  40
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Tady se již ocitáme na krajní hranici. Kdyby protivníci získali o jednu desítku na-
vrch, prohráli bychom hru, neboť by se poměr otočil v náš neprospěch. Pak by to bylo 
již 40:50, a nezbývalo by nám než platit.

V případě jedné „dvacky“, tedy jednoho mariáše, můžeme dosáhnout těchto bo-
dových vítězství:  
 110 :  0 
 100 : 10 
 90 :  20 
 80 :  30 
 70 :  40 
 60 :  50

V posledním případě, jak je patrné, jsme vyvázli vítězně jen o „fous“, neboť se 
nam poda řilo ze 110 možných „očí”, které byly ve hře, uhrát jenom 60 bodů. Kdy-
by protivník získal jedinou desítku navíc, již bychom platili, a poměr by činil 50: 60.

Pak je tu ještě případ, že bychom drželi v ruce dva mariáše, tedy dvě dvojice po 
dvaceti bodech nebo čtyřicet v trumfové barvě. Tak by bylo ve hře 130 bodů, které si 
můžeme v případě vítězství rozdělit takto:

 130 : 0
 120 : 10
 110 : 20
 100 : 30
 90 : 40
 80 : 50
 70 : 60

Na vítězství by vám stačilo kromě hlášek uhrát například dvě desítky a posled-
ní štych. Získá-li soupeř naopak poslední štych, tak by poměr činil 60: 70 a hru by-
chom prohráli.

Přeje-li nám hodně štěstí, můžeme držet v ruce dva mariáše, z toho jeden v trum-
fové barvě. Pak je ve hře 150 bodů a výsledek může vypadat takto:

 150 :  0
 140 :  10
 130 :  20
 120 :  30
 110 :  40
 100 :  50
 90 :  60
 80 :  70
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V posledním případě bychom vyvázli ze hry s osmdesáti body. Jinak, samozřej-s osmdesáti body. Jinak, samozřej-osmdesáti body. Jinak, samozřej-
mě teore ticky, můžeme hrát i o 170 bodů a v nejlepším případě dokonce o 190 bodů. 
To znamená mít kromě desítek a es a posledního štychu ještě všechna čtyři manžel-
ství, včetně trum fového. Protože máme v ruce při hře ve třech jen deset listů, je vyslo-
veně vyloučené, aby se vám podařilo získat plný počet těchto bodů. Kdybyste drželi 
v ruce všechny čtyři „hlášky“, tedy čtvero kombinací filků s králem v jedné barvě, dr-s králem v jedné barvě, dr-králem v jedné barvě, dr-
želi byste v ruce rovnou stovku, což by vám zajistilo vítězství, avšak poslední dvě kar-
ty v ruce, byť by to byly nejvyšší trumfové listy, vám nemohou zajistit všech 190 bodů.

Dostáváme se k podobě jednotlivých karet. Pro úplnost si nejdříve předvedeme 
ukázku dvouhlavých karet, hojně používaných zejména na Moravě:

V naprosté většině se však používají karty jednohlavé. Proto s jejich obrázky bu-s jejich obrázky bu-jejich obrázky bu-
deme pracovat v naší knize. Rád bych ještě upozornil na jev, kterého si každý nezasvě-
cený čtenář již dávno povšiml, že totiž mariáš má i svou naprosto neopakovatelnou 
termino logii, svůj přebohatý slovník, bez něhož si hru ani nedovedeme představit. 
K tomuto vtipnému slovnímu doprovodu mariáše se ještě mnohokrát vrátíme. Zde 
nabízíme názvy a podobu karet, které vycházejí z mariášové praxe:

Sedma „pinda“

Osma „polib prdel kosům“
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Devítka „minela“

Desítka „pětka“

Spodek, „kopša“, „důlka“, „důlník“

Filek, „svršek“, „dáma“, „hůrek“, „horník“, 
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Kolik zaplatíme? Kolik dostaneme?

Než přejdeme k pravidlům a k dalším termínům, které vstupují do hry, měli by-k pravidlům a k dalším termínům, které vstupují do hry, měli by-pravidlům a k dalším termínům, které vstupují do hry, měli by-k dalším termínům, které vstupují do hry, měli by-dalším termínům, které vstupují do hry, měli by-
chom se zmínit o peněžní stránce této hry.

Z principu jsem byl vždycky proti hře o peníze, desetníkový mariáš má však své 
kouzlo. Především vás hra o peníze poněkud ubrzdí v licitaci - nemusíte hrát zrovna 
„při zdi“, ale hlásíte odpovědně jen tolik, kolik skutečně můžete uhrát. Ostatně, jak 
nás přesvědčují tabulky, které provázejí každý soubor návodů, i v desetníkovém mari-
áši a v jedné hře můžete přijít o slušnou částku peněz.

A jak je třeba upomínat partnera, který „opomněl“ zaplatit za minulou hru? Pou-
žívá se těchto společenských frází „nechceš něco zpátky?“, „dobré jitro!“, „máme pře-
ce dost času!“, a stačí prý i stručná poznámka pronesená vysloveně neadresným sty-
lem: „už zase dělá blbého!“

Zjišťujeme, že tak jako za všechno v našem životě, i za prohru se v mariáši platí. 
Pro placení v desetníkovém mariáši uvádíme následující tabulku:

Druh hry normálně s flekem re

Normální hra 0, 10 0, 20 0, 40

Sedma 0, 20 0, 40 0, 80

Tichá sedma 0, 10 - -

Král, „čtyřka“, „kódl“, „monarcha“, „Karel“

Eso, „bidlo“
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Druh hry normálně s flekem re

Stovka 0, 40 0, 80 1, 60
Tichá stovka 0, 20 - -
110 (při hlášené 100) 0, 40 0, 80 1, 60

120 (nebo tichých 110) 0, 80 1, 60 3, 20

130 (nebo tichých 120) 1, 60 3, 20 6, 40

140 (nebo tichých 130) 3, 20 6, 40 12, 80

150 (nebo tichých 140) 6, 40 12, 80 25, 60

Prohraná stovka, 
40 (20) proti

0, 40 0, 80 1, 60

Prohraná stovka, 
50 (30) proti

0, 80 1, 60 3, 20

Za každých dalších 10 zdvojnásobit 
vypočtenou 

cenu hry

zdvojnásobit 
vypočtenou 

cenu hry 

zdvojnásobit 
vypočtenou 

cenu hry
Betl 0, 50 1, 00 2, 00

Durch 1, 00 2, 00 4, 00

Takže mariáš nemusí být právě nejlevnější zábavou, zejména podíváme-li se, co 
platíme za flekovanou stovku, když se jedné straně podaří uhrát 150 bodů. Představte 
si tedy pětkrát flekovanou stovku (což se může podařit jen vysloveným začá tečníkům 
a hazardérům) při dosažených 150 bodech. Potom byste zaplatili 409, 60 korun čes-
kých. Také můžeme konstatovat, že desetihaléř je „tichá vzpomínka na doby, kdy za 
tuto minci bylo možné leccos koupit, a při neuváženém flekováni a točeni pak pro-
hrát krávu, ba i chalupu“. To v situaci, kdy družstevní byty, zvané též králíkárny, sto-
jí od 500 tisíc za garsoniéru až po jeden a čtvrt miliónu za 3 plus jedna, je opravdu 
vzpomínka jen legrační.

Rozdávání

Jak si můžeme spočíst, u voleného mariáše hrají tři hráči. Jsou-li snad přítomni 
čtyři, hovoříme o „pauzírovaném“ mariáši s tím, že v každém kole se jeden hráč ne-s tím, že v každém kole se jeden hráč ne-tím, že v každém kole se jeden hráč ne-
účastní hry. O rozdávání rozhoduje cosi jako „los“. Hráči se předem dohodnou, kdo 
bude rozdá vat. Buď dává „malá“, tedy ten z hráčů, který při sejmutí balíčku vytáhne 
nejnižší list. Můžeme se však domluvit, že „velká dává“, a tedy bude míchat a rozdá-
vat karty ten, kdo si vytáhl nejvyšší kartu.

Rozdávající hráč všech 32 listů pořádně zamíchá a nechá sejmout hráče po pra-
vici. Pak už nic nebrání dalšímu průběhu hry. Karty se během hry už dále nemíchají, 
v licitovaném mariáši je to dokonce pravidlo, neboť míchání by „kazilo hru“. Listy se 
po sehrávce prostě jen sklepnou a neprodleně rozdávají. Ve voleném mariáši se hráči 
v rozdávání střídají po směru hodinových ručiček.
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Volba trumfů

Hráč po levici rozdávajícího je buď „forhond“ (též forhont), „předák“, „vedoucí 
hráč“ i „fořt“. Nejspíše však budeme hovořit o forhondovi. Na druhém místě je pro-
střední hráč, rozdávajímu se říká „zadák“. V další hře se po směru hodinových ruči-
ček role a pozice vyměňují. První hráč, forhond, dostane v prvním kole sedm listů, 
ostatní po pěti. Ve druhém kole dostanou po pěti všichni tři. Forhond nesmí druhý ba-
líček zvednout dříve, dokud nezvolí trumfovou barvu. Symbol budoucích trumfů od-
loží vedoucí hráč na stůl, samozřejmě rubovou stranou vzhůru.

Teprve potom smí zvednout druhou sadu pěti listů, a z kompletní sady dvanácti 
karet odloží talon. Jsou to dva listy, které se mu do hry vysloveně nehodí. Samozřej-
mě se zbaví třeba dvou jediných (a ještě k tomu nízkých) listů některé barvy. �ekně-k tomu nízkých) listů některé barvy. �ekně-tomu nízkých) listů některé barvy. �ekně-
me, že to budou sedmička a devítka žaludská. Forhond si tak vyčistí svůj list a vytvoří 
si předpoklad, že pomocí trumfů získá později žaludskou desítku a eso.

Do talonu nesmí forhond shazovat takzvané „ostré karty“, desítky či esa. K od-K od-od-
ložení jej může ponoukat desítka, zejména je-li osamocená, tedy „plonková“, neboť 
je nasnadě, že by se stala snadnou kořistí soupeřů. Kdyby se tak stalo, je tato desítka 
beztak přičtena k hodnotám, které ve hře získali protivníci. Odhazování es je pak vy-k hodnotám, které ve hře získali protivníci. Odhazování es je pak vy-hodnotám, které ve hře získali protivníci. Odhazování es je pak vy-
slovenou hloupostí. Co se desítky týče, je možná dohoda, dokonce lze počítat penále 
dvojnásobně vysoké, tedy 20 bodů. Někteří hráči shazování desítek do talonu tolerují, 
karty se sem umisťují lícem nahoru, ale mezi pravověrnými mariášníky se ostré karty 
do talonu nedávají. Toto vše samozřejmě neplatí při betlu nebo durchu.

Existuje však ještě jedno nepsané pravidlo: Shodíte-li některý trumf (i to se může 
stát), musíte protivníkům ohlásit „trumf v talonu“. Během sehrávky si totiž každý 
hráč počítá, kolik trumfů již bylo neseno, a scházející list by nám znemožnil odhad-
nout budoucí průběh hry.

Volba je věcí velice složitou. Prvních sedm listů totiž může obsahovat karty, kte-
ré nám vůbec neusnadní volbu. Stává se, že od každé barvy máme nejvýše dvě kar-
ty nebo můžeme mít v ruce například jednoho dva spodky, několik málo hodnotných 
nízkých listů. Je-li tedy hráč, který je na forhondu, postaven před takovou volbu, pl-
nou rozpaků, může si trumfovou barvu zvolit i naslepo z druhé pětice listů. Tomuto 
způsobu volby se říká „volit z lidu“ nebo „volit z národa“. Vybranou kartu si prohléd-
ne, položí ji na stůl reverzem vzhůru a sesbírá zbývající čtyři karty.

Ze všech barev je ovšem nejcennější barva červená, která je i v závěrečném 
hodno cení ceněna výš než všechny ostatní barvy. Při volbě většinou sázíme na list, 
který má vyšší obsazení, samozřejmě dáváme přednost barvě, v níž se nachází král 
nebo filek. Za prvé máme šanci, že ve druhé pětici dokoupíme druhý list do „mari-
áše“, totiž do dvojice filek - král. Ale i kdybychom toto seskupení, které představuje 
40 bodů, nezískali, máme alespoň jistotu, že tuto kombinaci a vysoké bodové ohod-
nocení nebude mít ve svých kartách náš protivník.

Co se trumfů týče, je třeba připomenout, že jde o barvu, která je cennější než 
všechny ostatní. Trumfový list kterékoli hodnoty totiž přebíjí všechny ostatní karty ji-
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ných barev ve hře. Tak třeba žaludská sedma, volíme-li žaludské trumfy, přebíjí i cizí 
esa a desítky, o králích a filcích ani nemluvě. Což ovšem nezabrání tomu, aby protiv-
níci své „dvacítky“ a „čtyřicítku“ nehlásili a příslušnou kartu si položili do balíčku 
svých štychů averzem vzhůru.

Zvláštní postavení má pak trumfová sedmička. Podaří-li se ji vynést a uhrát 
posled ním „štychem“, je hodnocen jak poslední štych (jak víme deseti body), ale sed-
mička je finančně ceněna ještě „navrch“. Je-li hlášená předem, je zase oceněna výš 
než „tichá“ sedma, kterou jsme v rozpacích a v obavách nehlásili předem, ale přece se 
nám jí poda řilo uchovat až na poslední štych, zatímco naši protivníci (o což se snaží-
me) přišli během hry o všechny trumfy. Takže poslední vítězný úder uštědřuje právě 
sedma. Ale to jsme již ve hře - dokonce dříve, než jsme se seznámili se všemi pravidly. 

Vrátíme se k volbě trumfů a odkládání karet, které pokládáme v této chvíli za 
bezcenné, do talonu. Mimochodem právě tato volba trumfů v nejjednodušší variantě 
mariáše ve třech dala samotné hře název: volený mariáš. Forhond má po volbě trum-
fů několik možností: buď hlásí „barvu“, ale má-li například dobře obsazené dvě bar-
vy, může zvolit „durcha“, s nímž se seznámíme později, anebo má-li celé řady nízkých 
karet, nejlépe v ucelených řadách od sedmičky výše, může volit „betla“, s nímž se též 
seznámíme později. Klasickou sehrávkou je hra v té či oné barvě, kterou zvolil for-
hond jako barvu trumfovou. V každém případě je hra ve třech poněkud asymetrická, 
neboť vždycky dva partneři hrají proti jedinému hráči, což může, ale nemusí být vý-
hoda. Záleží na síle karty, kterou sólový hráč drží v ruce, na taktice a spolupráci pro-
tivníků. Někdy je věru bezpeč nější spoléhat sám na sebe.

Schvalování hry

neboli volba druhu hry je součástí mariáše i výměnou nejrůznějších karetních frází. 
Začíná to již samotným pozvání ke hře, například „půjdeme působit“, „poslouchám, 
jsem jedno ucho“ nebo „co vy na to, pane vrchní?“. Zkrátka i jako kibic si při mariáši 
užijete. Partneři nám pak hru, kterou nabízíme, buď flekují, nebo se vzdají bez boje 
a platí přede psané minimum. Naopak (a to si probereme v jiné kapitole) může inicia-
tivu převzít některý protihráč s tím, že navrhne jiný typ hry.

Zahájíme tudíž běžnou klasickou hrou, kdy „forhond“ zvolil trumfovou barvu. 
Nehodlá hrát ani „betla“, nemá dost silných karet na „durcha“ a hlásí tedy, protože 
on jako „fořt“ zahajuje hru, buď „hra“, nebo „barva“. Partneři odpovídají buď „u mě 
dobrá“ nebo prostě „dobrá“. Mohou ovšem s klasickou hrou nesouhlasit a odpovědět 
„u mě špatná“. V tom případě přebírají listy talonu a sami přebírají roli fořta. Musejí 
ovšem hrát vyšší typ hry, betla nebo durcha. Protože předpokládáme, že se forhond 
zbavuje nízkých karet, může hráče s nízkými listy právě talon ponoukat, aby vyzkou-s nízkými listy právě talon ponoukat, aby vyzkou-nízkými listy právě talon ponoukat, aby vyzkou-
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šel tento typ hry, v němž jsou nízké karty předností. Pro zjednodušení výkladu zůsta-
neme u varianty, kdy je klasická hra schválena.

Protihráči hlásí „dobrá“. Forhond tedy obrací trumfovou kartu, předvádí ji soupe-
řům a hlásí trumfovou barvu. Mohou to být dejme tomu „kule“. Volba může mít různé 
stupně náročnosti. Hráč, který zahajuje prostou hru, si mnoho nenárokuje a nehrozí 
obzvláště silnou kartou. Jednou z možností je hlásit sedmu. V případě sedmy se zava-
zuje, že posledním štychem bude trumfová sedma, která posbírá poslední trojici ka-
ret. K jejímu uhráni je třeba dostatečné množství trumfů, alespoň čtyři s minimálně 
jednou ostrou a solidní kartu k tomu, nejlépe pak pouze dvě dlouhé barvy.

Hlásit lze i stovku, v tomto případě musí mít forhond v ruce nejenom silnou kar-
tu, ale také minimálně čtyřicet v trumfové barvě anebo filka s králem, tedy manžel-s králem, tedy manžel-králem, tedy manžel-
skou dvojici v jedné a ještě lépe ve dvou barvách, které nejsou trumfové.

Hlásit je možno samozřejmě také 100 a 7. Znamená to, že si troufáme uhrát nejen 
sto bodů, ale ještě ukončit hru závěrečnou sedmou, takže si do hry připočteme ještě 
poslední vítězný štych za 10 bodů. V tomto případě platí beze zbytku to, co bylo řeče-
no o uhráni sedmy a stovky.

Odpovědi protihráčů vyjadřují stupeň jistoty. Jestliže již při prvním oznámení 
hry shledávají, že nemá smysl riskovat, a sdělí nám, že „u mě je dobrá“ nebo „vlez mi 
na hrb“, hra končí, neboť partneři si na razantnější odpověď netroufají. Mimochodem 
ve hře je, jak víme, osm desítek a es, tedy 80 bodů, s posledním štychem za 10 bodů. 
Čili deva desát očí. I když můžeme přihodit ještě 20 nebo 40 bodů za vydařený „ma-
riáš“ v jedné ruce, zůstane nám nakonec vždycky lichý výsledek, který je předurčený 
základní hodno tou devadesáti bodů. Takže nikdy nemůže dojít k nerozhodnému vý-k nerozhodnému vý-nerozhodnému vý-
sledku. V mariáši bude vždy někdo poražen.

Jestliže jde forhond výš, hra bude sehrána v každém případě. I tehdy, jestliže oba 
protivníci hlásí „pas“. Mají-li však v ruce dobrý list, mohou se „obrátit“, „otočit“, čili 
flekoval. Podle pravidel je první odpovědí „flek“ nebo „pudem“, „majzl“… Prostě kar-
baníci jsou v Čechách nadmíru vynalézaví.

Odpovědí je „re”. Takže zatímco flek dvojnásobil sázku, teď jsme již na čtyřná-
sobku. Další hlášení „tutti“ je již osminásobkem, „retutti“ šestnáctinásobkem. Místo 
„retutti“ se hlásí i „boty“, „obuv“, „zpívám obuvnickou“. Pak následují „kalhoty“ čili 
„textil“ nebo „jsme v textilu“, nakonec je „kaiser“ nebo „císař“, ale jsou i další zvolá-
ní, která se musí pečlivě počítat, protože se každým kolem zvedá sázka na dvojnáso-
bek předchozí.

Hrajeme-li proti forhondovi a „otočime-li“ se jednou, dvakrát, sledujeme, co na to 
říká náš partner. Jestliže stále mlčí a ani v jednom kole nás nepovzbudí, potom si mu-
síme promyslet, je-li naše jistota tak oprávněná, jak jsme si mysleli.

První flek vynáší jeden z protivníků. Druhý přirozeně mlčí, neboť na řadě je 
forhond, který ukončí dohadování slovy „tak dobře“, „jdeme“ nebo „já už mlčím“. 
Ozve-li se svým „tutti“, pak zase odpovídá jeden z obou protivníků. Vynáší samozřej-
mě předák, který volil barvu.
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Při schvalování hry si vůbec můžeme dokonale vychutnat odpovědi hráčů. Když 
si chceme pochválit vlastní kartu a dodat si sebevědomí, případně zastrašit protihrá-
če, můžeme pronést například kouzelnou formuli, že „to je karta, na tu by půjčil Rot-
schild“. Chceme-li si zazoufat nad listem, pak není vhodnější vazba než „sedm ku-
rev, každá jiná“.

Chceme-li na „re” dát lepší flek, pak můžeme užít i výrazu „polepšovna“. Když 
naopak nechceme hrát, nabízí se vazba: „přišel jsem si jen pro prezenci“. Jsme-li 
bez trumfů, můžeme si povzdechnout „vypucovaný kotel“, čímž naznačíme i svému 
partne rovi, jak na tom jsme. Prostě, jak říká klasik, „čeština je jazyk vtipný“, a roz-
hodně dělá čest i karbanu v Čechách.

Renonc

Teď, než se vrátíme k volbě a k našim možnostem, bychom již měli pochopit, co 
je to „renonc“. Mimochodem tento výraz vstoupil hluboko do našeho povědomí, ba 
i do politických slovníků. Renonc je prostě nečistý tah. Nejčastěji se používá paušál-
ní pokuta ve výši jedné koruny, která se platí navíc, kromě běžné úhrady za sehra-
nou partii. Co tedy pokládáme za renonc: například listování hromádkou získaných 
štychů, když bychom si chtěli ověřit, kolik té či oné barvy bylo neseno, kolik trumfů 
(když jsme je nebyli schopni sledovat) bylo odehráno.

Krom toho se neodpouští, když nepřebíjíme nižší kartu vyšším listem. Příklad: 
Náš protihráč vynáší krále, aby nás donutil vynést desítku stejné barvy. Neseme tedy 
spodka, abychom si desítku uhráli v dalším zdvihu, bez rizika, že bude přebita esem. 
Tento postup je nefér a zasluhuje odpovídající potrestání.

Musíme též ctít barvu. Jestliže neodpovídáme dejme tomu na nesené srdce stej-
ným listem, použijeme trumfů nebo jiné barvy a později vytáhneme ukrytou srdco-
vou kartu, jde rovněž o hrubý přestupek. Dalším případem renoncu může být (zejmé-
na v licitova ném mariáši, kdy se karty zásadně nemíchají) míchání karet.

Potom je tu pojem „předhození“. Prostřední hráč například váhá, kterou kartu by 
měl nést, a my mu již předem, předhozením srdcového esa, naznačujeme, že se ne-
musí bát vynést plonkovou desítku. Jiný příklad spočívá v tom, že spoluhráč předho-
dí třeba kulovou barvu, aby jeho kolega věděl, co má vynést. Takováto neinteligentní 
signalizace se v karetní hře trestá.

Vynesenou a položenou kartu nelze brát nikdy zpět a neměl by ji předem spatřit 
žádný jiný hráč.

Dále musíme do seznamu renonců započíst odložení „ostrých karet“ esa a desít-
ky do talonu. Kdysi jsme ve voleném mariáši tu a tam tyto karty odkládali s tím, že 
jejich bodovou hodnotu si připisovali protivníci. Přísná mariášová pravidla tento ma-
névr, a právem, odsuzují. Jde totiž o vědomé klamání protivníků, kteří se těžko orien-
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tují, které „hodnotné“ listy již byly nebo můžou být neseny. (Existuje jediná výjimka 
- u betla nebo durcha lze odložit do talonu kterékoli listy, esa a desítky nevyjímaje.)

Navíc je trestána školní chyba, kdyby si předák odložil do talonu víc než dva lis-
ty, anebo dojde-li k porušení postupu při flekování.

Mezi solidními hráči mariáše by pak mělo být naprostou samozřejmostí, že ne-
švindlují, protože pokusy o švindlování jsou vždy odhaleny a končí ostudou. Hráči 
mariáše nenechávají nikomu nahlížet do listu, ani se sami vědomě nekoukají žád-
nému hráči do karet. Rovněž není vhodné jakoukoli signalizací (ťukání prsty o stůl, 
znamení pod stolem, gesta s kartami, aniž jsme na řadě ap.) naznačovat spoluhráči, 
jak má hrát.

1.2 Hrajeme volený mariáš
Začíná vlastní hra a vynáší, jak již bylo řečeno, forhond. A teď si zopakujeme 

z pravidel mariáše několik základních principů, které je třeba dodržovat. Mimocho-
dem, kdyby se tak nestalo, dopustili bychom se chyby proti pravidlům a hovořili o re-
noncu.

Tak tedy v prvé řadě musíme ctít či přiznávat barvu. Zároveň máme povinnost 
přebíjet. Tak tedy forhond vynáší například kulového krále. My máme několik kulo-
vých listů, mezi nimi však jednu desítku, která je druhou nejvyšší kartou. Protože mu-
síme přebí jet, neseme tento list. Kdyby se ovšem stalo, že vyšší kartu nemáme, mu-
síme alespoň ctít barvu. Přihodíme potom kterýkoli list nesené barvy, ať se nám to 
líbí, či nikoli. Máme- li „plonkovou“ desítku, tedy samostatnou kartu, jsme vystaveni 
riziku, že nám ji náš protivník přebije. Hrají-li proti nám dva soupeři, jeden může vy-
nést jako v předchozím případě krále této barvy a my musíme desítku obětovat, i když 
víme, že nám ji s velkou pravděpodobností další z protivníků přebije esem.

Teprve v případě, kdy nemůžeme ctít barvu, protože prostě list dané barvy vůbec 
nemáme, neseme trumfovou kartu. Přebíjet trumfovými kartami je povinnost a naši 
protiv níci se naopak snaží nést tu barvu, která nám v ruce evidentně chybí, aby nás 
postupně vyčerpali z trumfů. Dokud nebudeme mít, jak říká slovník českých mariáš-
níků, „vypucovaný kotel“. Totiž list bez jakéhokoli trumfu.

Existuje ovšem jedna výjimka z pravidel. Nemusíme přebíjet za každou cenu. 
Když (v našem známém případě) forhond nese kulového krále, náš soused a společ-
ník po pravé ruce zabijí krále svým trumfovým listem, pak už je král přebitý a není 
třeba, abychom nesli svou kulovou desítku. Ponecháme si ji, postačí i pouhá kulová 
sedma, a vůbec kterýkoli z nízkých listů této barvy.

Jsou-li neseny trumfy, musíme přebíjet, pokud máme v ruce vyšší list. Jestliže ta-
kovou kartu postrádáme, pak jen ctíme trumfovou barvu a shodíme libovolný list. 
Jestliže jsme pak vyčerpali všechny trumfové karty anebo postrádáme-li trumfy od 
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samého počátku, nemusí to být vždycky jen nevýhoda. Neboť ještě máme možnost 
„mazat“. Tak například předák, který vynáší svůj list, položí na stůl zelenou sedmič-
ku. Náš spoluhráč ji přebíjí zelenou devítkou. A my, protože nemáme ani zelené, ani 
trum fové karty, můžeme nyní „namazat“ svému partnerovi jakoukoli kartu. Třeba 
kulovou desítku, červené eso… Mažeme prostě listy, které mají hodnotu, abychom je 
soustředili ve vítězném štychu pro konečné počítání. Samozřejmě se zbavujeme ze-
jména těch hodnotných karet, které s velkou pravděpodobností vedoucí hráč nemá, 
a tedy by nám je mohl přebít trumfovým listem. Také plonkové desítky, které nejsou 
provázeny žádným jiným listem své barvy, jsou neskonale vhodné pro „mazání“. Hor-
ší ovšem je, když je předák po naší pravici. Nese opět, jak bylo uvedeno v předchozím 
příkladu, zelenou sedmu. A tu zaváháme, zda vůbec má náš spoluhráč, který přihodí 
až třetí kartu, v ruce zelené. Někdy pomůže naše paměť a počítání karet, které byly 
neseny. Ale často také musíme riskovat. V tom je kouzlo mariášové hry. Jednu z kla-
sických partií si zahrajeme.

Sehrávka - první příklad

Forhond zvolí červenou barvu a získává tak mariášem, sňatkem trumfového krá-
le s filkem, náskok 40 bodových hodnot ještě před prvním výnosem. Pak přibírá dal-s filkem, náskok 40 bodových hodnot ještě před prvním výnosem. Pak přibírá dal-filkem, náskok 40 bodových hodnot ještě před prvním výnosem. Pak přibírá dal-

Forhond

Protřední hráč

Zadák
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ší pětici a shodí do talonu obě nízké kulové karty. Tím získává naději, že svými trum-
fy přebije oba hodnotné listy, tedy desítku a eso této barvy.

Nyní tedy forhond hlásí „barvu“ a oba protivníci odpovídají „dobrá“. Potom se 
doví dáme, že trumfy budou „červené“, a forhond protivníkům obrací trumfový list.

Prostřední hráč by měl odpovědět „dobrá“, neboť, jak je patrné, nemá v červe-
né barvě ani krále, ani filka, a může tedy předpokládat, že předák drží v ruce hlášku 
o hodnotě 40 bodů. Kdyby tedy oba hráči konstatovali „dobrá“ nebo „pas“, karty by 
byly složeny a rozdávalo by se znovu. Proto tedy někdy jeden z partnerů ohlásí „flek 
z povin nosti“ nebo „povinnost“. Kontruje, aby se s rozloženými kartami vůbec hrálo.

Zadák mlčí.
Forhond vynáší žaludského krále - snaží se tak protivníky donutit, aby přebíje-

li esem. V tom případě si předák zvyšuje šanci uhrát žaludskou desítku. Prostřední 
hráč přihazuje žaludskou osmu, ctí tedy barvu, když nemůže přebíjet. Zadák získá-
vá štych esem.

Na výnosu je vítěz předchozího zdvihu, zadák, který tuší, že předák drží v ruce 
ještě žaludskou desítku. Kdyby ji měl v kartách spoluhráč (prostřední hráč), zajisté 
by jí už přebíjel. Navíc má zadák v ruce tři žaludské karty, tři žaludské listy byly nese-
ny, takže je velká pravděpodobnost, že partner už bude muset přebíjet trumfy. Proto 
se v dalším výnosu objeví žaludský filek. Předákovi vskutku nezbývá než zabíjet desít-
kou a prostřední hráč získává štych trumfem. Je jím červená osma.

Nyní tedy vynáší držitel předchozího štychu, prostřední hráč. Pokouší se hrát ze-
lené eso. Spoluhráč (na místě zadáka) „maže“ kulovou desítku a hráči, který je na for-
hondu, nezbývá než shodit zelenou sedmu.

Jdeme do čtvrtého z deseti štychů. Prostřední hráč opět vynáší zelený list, krá-
le. Zadák přihazuje osmu, předák se zbavuje zeleného spodka. Pátý štych začíná úva-
hou prostředního hráče, který drží v ruce čtyři kulové karty. Předpokládá, že hráč 
na forhondu mohl tuto barvu s největší pravděpodobností odložit do talonu. Nevyná-s největší pravděpodobností odložit do talonu. Nevyná-největší pravděpodobností odložit do talonu. Nevyná-
ší tedy hodnotný list, ale kulovou devítku. Zadák ji přebíjí kulovým spodkem a for-
hond je skutečně donucen přebíjet trumfem. Učiní tak srdcovou desítkou. Spočítá si 
přitom, že už bylo neseno šest zelených listů, sedmý má v ruce a minimálně jeden 
z protihráčů bude donucen přebíjet trumfem. Vynáší tedy zelenou dámu, prostřed-
ní hráč přebíjí srdcovou devítkou a zadák přihazuje zelenou devítku. Tak skončil šes-
tý zdvih a šesté kolo.

Na výnosu je prostřední hráč, který se naopak pokusí vytrumfovat předáka kulo-
vým listem. Tentokrát nese krále. Zadák přihazuje filka a muži na forhondu vskutku 
nezbývá než vytáhnout červeného filka. Pokládá ho na své zdvihy, které má odložené 
stranou. Filka pokládá lícem vzhůru a hlásí „čtyřicet”. Je na výnosu a drží v ruce před 
osmým kolem dvě červené karty - krále a sedmu. Pokouší se uhrát sedmu v posled-
ním zdvihu a útočí králem na poslední trumfové karty soupeřů. Poslední dvě červe-
né jsou vskutku v ruce protivníků rovnoměrně rozloženy, a tak se jeden z nich zbavu-
je červeného spodka, druhý esa. Vyhrál zadák - a tudíž vynáší. Je to žaludská sedma, 
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kterou předák zabíjí spodkem, a prostřednímu hráči nezbývá než přihodit hodnotný 
list, kulovou desítku.

A jdeme do posledního kola. Protože vítězem devátého štychu byl hráč na for-
hondu, nese nyní poslední kartu, červenou sedmu. Získává tak poslední zdvih 
a prostřední hráč je dokonce donucen shodit kulové eso. Zadák přihazuje žalud-
skou devítku.

Vítězem se stává forhond, protože se mu podařilo kromě hlášky „40“ získat po-
slední zdvih a tři desítky. Získal tedy 80 očí, zatímco protivníci uhráli pouze pět desí-
tek, tedy 50 bodů. Vzhledem k tomu, že nedošlo k opakovanému flekování, není hra 
pro poražené nikterak drahá.

Sehrávka - druhý příklad

Forhond zvolil slušně obsazené zelené listy. Avšak ani prostřední hráč nemá špat-
ně obsazenou kartu, neboť drží v ruce polovinu zelených, navíc jednu zelenou desít-
ku a krále, skýtající jistotu, že forhond nemá pohromadě obě klíčové figury, krále 
a filka, které by mu slibovaly 40 bodů. Zadák má pak jednu dvojici, mariáš v kulich, 
a prostřední hráč drží další pár, filka a krále v červených. Oba hráči, ačkoliv si nevi-
dí do karet, nastupují do boje s náskokem dvakrát dvacet, tedy 40 bodů. Protože za-s náskokem dvakrát dvacet, tedy 40 bodů. Protože za-náskokem dvakrát dvacet, tedy 40 bodů. Protože za-
dák nemá trumfový list, může v nejlepším případě přihazovat, ale sotva si může do-
volit „flekovať. Prostřední hráč s odhadem síly svých listů tedy hlásí flek. Forhond 
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však „re“ nedá. Síla jeho karet to nedo voluje, navíc o „plonkovou“ desítku v žaludech, 
které se nesmí zbavit, bude dozajista připraven. Odhazuje do talonu obě nízké červe-
né karty s nadějí, že se snad zmocní obou červených „ostrých“ karet, desítky a esa.

Forhond nese trumfovou zelenou sedmu, prostřední hráč povinně přebíjí vyšším 
listem, v tomto případě zeleným spodkem, a zadák má šanci „přimáznouť červenou 
desítku svému spoluhráči.

Ve druhém kole nese prostřední hráč žaludské eso, k němuž zadák přihodí sed-k němuž zadák přihodí sed-němuž zadák přihodí sed-
mičku v žaludech, neboť musí „ctít“ barvu. Forhond přihazuje, i když nerad, plonko-
vou žaludskou desítku. Oba protihráči od tohoto okamžiku vědí, že svými žaludský-
mi listy půjdou předákovi po trumfech.

Třetí kolo znovu otevírá prostřední hráč, který vyzkouší předáka ještě na červe-
ných listech. Nese devítku, zadák přidá spodka, neboť nechce riskovat ztrátu srdco-
vého esa nebo desítky. Ukazuje se, že předákovi schází nejen žaludy, ale též červené. 
Přebíjí zelenou devítkou.

Začíná čtvrté kolo a předák vynáší kulovou devítku, neboť předpokládá při svých 
pěti kulových kartách, že alespoň jednomu z partnerů budou kule scházet. Stalo se. 
Prostřední hráč přebíjí trumfovou zelenou desítkou, zadák přihazuje kulovou sedmu. 
Po přebití trumfem už nemusí nést vyšší kulovou kartu. Všichni hráči tak vědí, jak je 
rozho zena kulová barva.

Nastává páté kolo, začíná prostřední hráč, který s jistotou nese žaludského krá-s jistotou nese žaludského krá-jistotou nese žaludského krá-
le. Zadák přidá žaludského filka a předákovi nezbývá jiná možnost, než přebíjet svým 
trum fovým zeleným filkem.

V šestém kole si předák zopakuje osvědčené kulové karty vynesením spodka. Pro-
střední hráč je připraven o další zelený list, o krále, zatímco zadák přihazuje kulové-
ho filka a hlásí svých „dvacet“.

Blíží se finále. Prostřední hráč, který zvítězil v předchozím štychu, nese žalud-
skou devítku, aby šel s jistotou pro další trumf předáka. Zadák přebíjí žaludským 
spodkem a forhond nese opravdu zelené eso jako svůj poslední list. Prostřední hráč, 
který celou dobu počítal trumfové karty, ví, že drží v ruce již poslední zelený list.

Osmé kolo zahajuje předák kulovou osmičkou, aby si vynutil vynesení poslední 
trumfové karty. Tu, zelenou osmičku, nese prostřední hráč, zatímco zadák přidává 
kulo vého krále ze své „dvacítky“.

V devátém kole prostřední hráč, který získal poslední zdvih či štych, nese červe-
ného filka a hlásí druhou „dvacítku“, zadák teď už s jistotou přebíjí červeným esem 
a forhond nese kulovou desítku.

V posledním, desátém kole se konečně dostane ke slovu zadák, který vynáší 
žalud skou osmu, forhond pňhazuje kulové eso a prostřední hráč červeného krále. Tak 
protihráči forhonda získávají poslední štych, a tedy deset bodů navíc.

Rekapitulace je jednoduchá. Hlásí, že bylo dosaženo „tichých“, tedy nikoli pře-
dem hlášených 120 bodů, takže na každého z obou vítězů připadá 1,60 Kč. Forhond 
získává pouhých 10 bodů a odchází z této hry poražen.
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Sehrávka - třetí příklad

Forhond zvolil jako trumf svoji nejdelší žaludskou barvu. V trumfech na tom není 
špatně, ale chybí mu žaludská desítka a také nemá sedmu, kterou by mohl hlásit. 
K tomu mu zůstaly čtyři kule včetně desítky a ponechal si plonkovou zelenou desítku, 
o které stejně nepředpokládal, že by ji uhrál. Do talonu dal totiž dvě malé zelené. Má 
v ruce trum fový mariáš, a tudíž jistých 40 bodů, ale na druhé straně nevidí do ostat-
ních mariášů, které by mohly být ve hře.

Forhond tedy hlásí „barvu“ a prostřední hráč po krátkém zaváhání ohlásí „dob-
rá“. Zadák už neváhá a ohlašuje „flek“. Má k tomu ostatně celkem dobré důvody. Drží 
v ruce dlouhou červenou barvu s „dvackou“, dobře obsazuje zelené, má rovněž dva 
trumfy včetně desítky žaludské. A čtvrtou barvu nezná, takže je naděje, že by ji mohl 
trumfem získat. Nevidí však do trumfové „čtyřky“ a do dalšího mariáše.

Co tedy zbývá forhondovi? Vlastně nic, karta není zralá na na to dát „re”, a tak 
mu nezbývá, než se pokusit uhrát co nejvíce a při troše štěstí případně i vyhrát.

Forhond vynáší ze své dlouhé barvy sedmičku kulovou, prostřední hráč povinně 
přebíjí kulovým esem, ale zadák kule nezná a svou desítkou trumfovou získává tento 
štych. Škoda, že prostřední hráč nezariskoval a nepřebil malou kuli jinou kartou. Tak 
si mohl uchovat kulové eso pro pozdější získání kulové desítky.

Ve druhém kole nese zadák zelené eso, k němuž forhond, ač nerad, musí přihodit 
plonkovou desítku a prostřední hráč přidává spodka zeleného.

Třetí kolo znovu otevírá zadák, který pokračuje v zelené barvě, nese osmičku, kte-
rou musí forhond přebít žaludskou osmičkou, a přichází tak o prvního trumfa. Pro-
střední hráč už jenom povinně přihazuje zeleného filka.

Forhond

Prostřední hráč

Zadák
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Forhond se konečně zase dostal k výnosu a využívá čtvrté kolo k tomu, aby dal 
osmičku kulovou. Prostřední hráč přebíjí kulovým spodkem a zadák dává svůj po-
slední trumf - spodka žaludského, a získává tento štych.

V pátém kole začíná zadák, jenž vyzkouší červenou devítkou další barvu, která 
ještě nešla. Předák nemá, musí dát trumfovou žaludskou devítku, zatímco prostřed-
ní hráč opět jen pasivně přihazuje červenou sedmičku. V této chvíli je už úplně jas-
né, jaké je rozložení karet mezi jednotlivými hráči a zbylá sehrávka je v podstatě už 
jen formalitou.

Začíná druhá polovina partie, bude se hrát šesté kolo. Forhond vynáší kulovou 
desítku, prostřední hráč hlásí dvacet a klade na stůl kulového filka, a protože zadák 
už nemá ani trumf ani kule, shazuje zeleného krále. Tento výnos však byl poněkud ris-
kantní, protože zadák mohl mít ještě jeden trumf a desítku jím přebít.

Nastává sedmé kolo a forhond vynáší poslední kulovou kartu, devítku. Prostřed-
ní hráč ji přebíjí kulovým králem a zadák obratně využívá poslední příležitost, aby 
„namazal“ červenou desítku.

Zbytek je už jen rutinní záležitost. Zadák ještě vynáší v osmém kole červeného 
filka a zároveň hlásí dvacet, ale forhond ho zabíjí trumfovým žaludským esem, ke kte-
rému prostřední hráč přihazuje červenou osmičku.

V devátém kole forhond vynáší filka žaludského, hlásí tedy čtyřicet, prostřední 
hráč dává svůj jediný a zároveň poslední trumf žaludskou sedmičku, přičemž zadák 
se zbavuje červeného krále.

Ve finále v posledním desátém kole předák nese krále žaludského, ke kterému 
musí dát prostřední hráč červené eso a zadák spodka červeného. Tím získává forhond 
poslední štych a za něj deset bodů.

Je dobojováno, forhond získal dohromady 80 bodů, ale jeho protivníci o deset více, 
a tudíž se jim jejich flek vyplatil. Pokud se tak dá ovšem hovořit o zisku 20 haléřů.

1.3 Hrajeme sedmu
Sedma spolu s osmou a devítkou bývají, jak víme, nazývány jako „plívy“, „pli-s osmou a devítkou bývají, jak víme, nazývány jako „plívy“, „pli-osmou a devítkou bývají, jak víme, nazývány jako „plívy“, „pli-

nery“ nebo „žoužel“. Jsou to v podstatě nicky, které přebíjejí jak desítky, tak všech-
ny figury, spodek, filek, král a nejvyšší list, eso. S jedinou výjimkou - jde-li o sedmu 
trumfovou.

V tom případě je sedmička nejnižším z trumfů, může však přebíjet všechny listy 
ostat ních barev. Hlásí-li tudíž forhond barvu, třeba červené a „sedmu navrch“ nebo 
„srdce se sedmou“, zavazuje se, že učiní poslední štych (či zdvih) této hry se svou 
trumfovou sedmou. Je tudíž nesporné, o co v této hře půjde - hráč, který sedmu ohlá-
sil, musí v průběhu deseti kol připravit své protivníky o všechny trumfy, aby nako-
nec triumfoval v posledním zdvihu pouhopouhou sedmou. Svou hru ztrácí, jestli-
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že jej protivníci donutí vynést trumfovou sedmičku dřív, než bude sehrán poslední 
štych, anebo uchová-li někdo z protihráčů vyšší trumf, kterým sedmičku v posled-
ním kole přebije.

Forhond, který ohlásí sedmu, může čekat flek - jak na sedmu, tak na hru. Má 
samo zřejmě právo returnovat, hlásit své „re“. Ke hlášené sedmě se ovšem odváží pou-
ze karbaník, který má v ruce skutečně silnou kartu. Není-li si však jist, že sedmu uhra-
je, pak ji nemusí vůbec hlásit, aby se, v případě prohry, vyhnul finančním závazkům. 
V tom případě hovoříme o takzvané „tiché sedmě“, která vyjít může, ale také nemu-
sí. Dosti často se stává, že forhond hlásí sedmu, protivníci to respektují, ale dají flek 
pouze na hru.

V tomto případě se hra nehraje a je takzvaně „zadarmo“.
Hráč, který hlásí sedmu, musí mít minimálně čtyři trumfy, včetně trumfové sed-

my, ale také další podpůrné karty ostatních barev. Kdyby mu jedna barva scházela, 
pak mají oba protivníci skvělou šanci, aby ho během deseti kol o všechny čtyři trumfy 
připravili dříve, než dojde k poslednímu zdvihu. Taktika je prostá: hráč, který ohlásil 
sedmu, musí své protivníky rychle vyčerpat z trumfů, které by ohrozily jeho sedmič-
ku. Nejlépe se to daří pomocí silně obsazené barvy, která skýtá jistotu, že minimál-
ně jeden, a brzy oba protivníci budou muset táhnout svými trumfy. Tedy sedmu hlá-
sím, mám-li z deseti karet alespoň čtyři trumfy, nechybí-li mi jedna barva, na níž by 
mě mohli protivníci vyčerpat z trumfů i z trumfové sedmičky ještě před posledním 
štychem. A konečně je užitečné, jestli má jedna delší barva navíc oporu ještě v ostat-
ních barvách.

Naopak protivníci mají šanci na flekování sedmy, drží-li v ruce dlouhou kartu, 
kterou pravděpodobně hlavní hráč nedisponuje, a mají-li k dispozici čtveřici trumfo-k dispozici čtveřici trumfo-dispozici čtveřici trumfo-
vých listů. Protože karty nejsou rozdány tak, aby všichni disponovali přibližně stejný-
mi silami a stejnou šancí, musí se protihráči, který flekuje sedmu, podřídit ve hře jeho 
partner. Přenechává vedení hry silnější kartě, hraje tak, aby svého spoluhráče nepři-
pravoval o trumfy, které nakonec budou rozhodovat. A protože hlavním cílem je po-
ražení trumfové sedmy, snaží se oba hráči předáka vytrumfovat za každou cenu, bez 
ohledu na to, zda nakonec přijdou i o své desítky a esa. Podaří-li se nám v posledním 
štychu „chytit“ sedmu, a tedy udělat posledních deset bodů a nakonec ještě vyhrát 
i celou partii, tím lépe. Je to přehlídka síly listu, jímž jsme disponovali, ale i ukáz-
ka taktiky a mariášnického umění. Konečně nezapomeňme, že o sedmu v posledním 
zdvihu nemusí bojovat jen předák, ale i jeho protihráči, mají-li tuto kartu v ruce a dis-
ponují-li navíc ještě silným obsa zením trumfové barvy, a případně dlouhou barvou, 
kterou postrádá forhond. Pak mají šanci, že to budou oni, kdo vynese jako poslední 
karetní list právě trumfovou sedmičku. Takže zdánlivě nejslabší karta celé hry může 
být nakonec listem zcela rozhodujícím.

O tom, jak je někdy ošidné hrát sedmu i při dobré kartě a dlouhé řadě trumfů, 
svědčí naše následující sehrávka:
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Forhond správně zvolil jako trumf svoji nejlepší a nejdelší barvu - zelené. Nízké 
kule a chybějící zelená desítka neumožňují hlásit stovku, ale vzhledem k šesti trum-k šesti trum-šesti trum-
fům, včetně esa i mariášové hlášky, a dlouhé druhé barvě se zdálo, že tato karta je 
přímo ideál ním „dvojlayerem“ pro uhráni alespoň sedmy. Také ji proto ohlásil, pro-
střední hráč i přes své dva trumfy včetně desítky mlčel, ale jeho kolega na zadáku se 
neudržel a dal na hru „flek“. Vycházel především z toho, že forhond ohlásil sice sed-
mu, ale netroufl si na stovku, že sám má v kartě dva mariáše, a tudíž 40 bodů, a v ne-
poslední řadě i to, že předpoklá dal možnost namazání některých ze svých čtyř ost-
rých karet svému spoluhráči. Popravdě řečeno však spíše uvažoval o tom, že předák 
bude souhlasit a hra skončí smírem. To ovšem nechtěl forhond připustit, dal si „re“ 
na hru, a tak se hrálo.

Nebudeme popisovat hru do nejmenších podrobností, ale její průběh a výsledek 
stojí za přehrání. Forhond správně vynesl trumfové zelené eso, prostřední hráč při-
dal zeleného spodka a zadák přihodil červenou sedmu. Ve druhém kole pokračoval 
předák trumfovou zelenou osmičkou, prostřední hráč přebil zelenou desítkou a zadák 
„mazal“ žaludské eso.

Od této chvíle hra pokračovala s železnou pravidelností tak, že prostřední hráč 
nejdříve vynesl sedmičku žaludskou, zadák přihodil filka žaludského a forhond musel 
dát zelenou devítku. V dalším kole forhond vynesl sedmičku kulovou, prostředni hráč 
dal své eso kulové a k takto získanému zdvihu opět „přimázl“ zadák, tentokrát žalud-k takto získanému zdvihu opět „přimázl“ zadák, tentokrát žalud-takto získanému zdvihu opět „přimázl“ zadák, tentokrát žalud-
skou desítku. Tak hra pokračovala střídavě na obou stranách, prostřední hráč se zba-
voval postupně žaludů, forhond musel přebíjet trumfem a po vynesení další kule se je-
jím přebitím opět vrátil prostřední hráč k výnosu. V devátém štychu musel forhond 
zabít trumfovou sedmou, a tím prohrál v kulich i souboj o poslední štych.

Forhond

Prostřední hráč

Zadák
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Bilance byla katastrofální. Prohraná hlášená sedma, prohrané re a díky hláškám, 
namázání a poslednímu štychu soupeři získali úctyhodných 140 bodů. Necháváme 
na čtenáři, aby si sám spočítal, kolik to pro tentokrát stálo, o hráčské potupě ani ne-
mluvě.

1.4 Hrajeme stovku
O stovku se můžeme pokusit jen tehdy, máme-li v ruce skutečně dobrý list. Zava-

zujeme se totiž, že uhrajeme minimálně sto bodů, zvaných též „kilo“. Protože všech-
ny desítky a esa tvoří dohromady všehovšudy 80 a k tomu poslední štych 10 bodů, 
musíme mít aspoň jednu „hlášku“ čili alespoň jeden mariáš. Máme-li v ruce mariášů 
víc, tím lépe pro nás.

Nezapomeňme však, že do konečného vítězného součtu, tedy k dosažení kýžené 
stovky, smíme započíst pouze jeden mariáš. Většinou se tedy rozhodneme pro hlá-
šení stovky jenom v tom případě, že máme mariáš v trumfové barvě hodnocený 40 
body. (Teoreticky ovšem není vyloučeno uhrát stovku s mariášem hodnoceným 20 
body.) Máme-li navíc silnou trumfovou kartu, alespoň jednu z ostrých, tedy buď eso 
nebo desítku, nejlépe obě tyto karty, zvyšuje se velmi podstatně naše šance na vítěz-
ství. Ostatních mariášů se ovšem nezbavujeme, neboť si je můžeme připočíst po do-
sažené stovce. Záleží i na shazování do talonu. Většinou se zbavujeme dvojice karet, 
které nám reprezentují v ruce jednu barvu. Ideální totiž je, postrádáme-li vůbec jed-
nu nebo dokonce dvě barvy, neboť si zvyšujeme šanci na přebíjení desítky a esa. Kro-
mě toho je skvělé, máme-li jednu z barev (kromě trumfů) silně obsazenou. Netrumfo-
vé eso nás ve hře může silně podpořit.

V žádném případě nelze pomýšlet na stovku bez mariáše. Prosté počty nám totiž 
dokládají, že i kdybychom uhráli všechno, co se uhrát dá, nezískáme víc než 90 bodů. 
Na druhé straně, i když máme v ruce mariáš trumfové barvy, stačí, aby naši protivní-
ci uhráli 40 bodů, tedy čtveřici es a desítek. Zejména je-li stovka několikrát flekova-
ná, může nás takováto hra přijít draho.

Hrajeme tedy se 40 body mariáše trumfové barvy, s posledním štychem a s pěti 
dalšími „ostrými kartami“. Máme-li mariáš netrumfové barvy, tedy krále a filka, kteří 
před stavují jen 20 bodů, pak i s posledním zdvihem musíme uhrát minimálně 7 desí-s posledním zdvihem musíme uhrát minimálně 7 desí-posledním zdvihem musíme uhrát minimálně 7 desí-
tek a es, což bývá většinou velmi obtížné. K takové hře bychom se mohli odhodlat jen 
tehdy, kdybychom měli v ruce sami dostatek es a desítek všech barev.

Stovka, stejně jako sedma může být buď hlášená a tedy závazná, anebo tichá. Hra-
jeme ji sice s větším klidem, zejména když si nejsme jisti, že ji opravdu uhrajeme. Ov-s větším klidem, zejména když si nejsme jisti, že ji opravdu uhrajeme. Ov-větším klidem, zejména když si nejsme jisti, že ji opravdu uhrajeme. Ov-
šem tichá stovka se platí méně než stovka hlášená. I riziko má totiž svou cenu. A zá-
sady boje? O počtu trumfů bylo rozhodnuto rozdáním. Jedné barvy bychom se měli 
zbavit, bojovat o poslední štych. Máme-li v ruce silnou trumfovou kartu s esem v čele 
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a postrádáme-li druhou „ostrou“ trumfovou kartu, tedy desítku, můžeme se o ni po-
kusit vynesením esa. Ovšem teorie radí, že toto riziko má smysl podstupovat jen teh-
dy, jestliže trumfů máme v ruce šest. Je-li jich sedm, jdeme si pro kýženou desítku 
najisto.

Avšak ani protivníci nejsou bez naděje. Jestliže má již forhond silnou kartu, ne-
lze předpokládat, že jeho protivníci budou mít také silnou pozici. Většinou je je-
den z hráčů obdařen silnější pozicí. Ten tedy hlásí většinou „flek“ na stovku. Jeho 
spoluhráč může maximálně „mazat“, čekat na svou příležitost, aby přihodil svému 
spoluhráči do vyhra ného štychu své hodnotné, ostré karty, které nakonec vytváře-
jí výsledek. V každém případě se sotva odvážíme flekovat, nemáme-li v ruce čtyři 
trumfy, pokud možno včetně desítky nebo esa. Kromě toho je nezbytné postrádat 
alespoň jednu barvu, takže bychom mohli uhrát deset v trumfové barvě a dalších 
dvacet v barvě, kterou můžeme jen přebí jet. Získáváme tudíž šanci na dvě další de-
sítky. Čtvrtou (ve spolupráci s partnerem) bychom mohli získat navrch. Jestliže se 
nám ve hře podaří získat čtyři desítky, bude forhond v nejlepším případě na 90 bo-
dech a kasírovat budeme my.

Na druhé straně si představme, že předák uhraje sedm desítek s posledním zdvi-s posledním zdvi-posledním zdvi-
hem a mariášem v trumfové barvě, který je hodnocený 40 body. V základní sestavě 
tedy vybojoval 110 bodů, a měl-li ještě dvě další hlášky mariáše netrumfové barvy 
(2 x 20 bodů), získává celkem hodnotu 150. A teď si představme, že prostá stovka sto-
jí čtyřná sobek toho, co běžná vyhraná hra. A navíc každá desítka nad povinnou stov-
kou zdvojnásobuje výhru. Při uvedených 150 je to 32násobek sumy, kterou bychom 
obdrželi za pouhou stovku. Takže se stává, že mariáš nemusí být levnou hrou. Ale co 
je dnes v Čechách levné?

Ukázku jedné zajímavé hry, ve které byla nehlášená stovka uhrána, nikoliv však 
forhondem, ale jeho protivníky, najdete v této sehrávce:

Forhond

Prostřední hráč
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Forhond zvolil jako trumfy velmi dobře obsazené karty - červené. Protože má 
v kartě plonkovou žaludskou desítku a ani další barvy nemá bezpečně obsazeny, ne-
může hlásit stovku. Proto ohlásil alespoň sedmu s tím, že se mu možná podaří uhrát 
s pomocí dvou mariášů stovku tichou. Prostřední hráč má tři trumfy, i jinak solidní 
kartu, a proto si troufl dát flek na sedmu. Hru neflekuje, protože nevidí do tří mariá-
šů včetně trumfového. Zadák mlčí, ale forhond se okamžitě otáčí a dává na sedmu re. 
Prostřední hráč již sázku nezvyšuje. Zadák ho nepodpoří a sehrávka tedy může začít.

Forhond zahajuje první kolo filkem zeleným a zároveň hlásí dvacet. Prostřední 
hráč přiznává osmičku zelenou a zadák získává esem zeleným první štych.

Zadák využívá ihned příležitosti druhého kola a vynáší eso žaludské. Předák ztrá-
cí plonkovou desítku a prostřední hráč doplňuje zdvih žaludskou sedmičkou.

Třetí kolo zadák vyzkouší kule osmičkou, forhond kontruje esem kulovým a pro-
střední hráč přidává kulovou devítku.

Na výnosu je forhond. Čtvrté kolo začíná desítkou zelenou, ale prostřední hráč 
jistí zdvih trumfovým esem. Zadák pouze přihazuje zelenou sedmu.

Prostřední hráč pokračuje v žaludech osmičkou, zadák přebijí spodkem žalud-
ským a předák získává tento zdvih pátého kola trumfovou devítkou červenou.

V šestém kole vynáší forhond krále zeleného, prostřední hráč dává trumf, osmič-
ku červenou, a zadák dodává devítku zelenou.

Prostřední hráč hlásí dvacet a dává filka kulového, zadák přihazuje sedmičku ku-
lovou a předák dobírá sedmý zdvih spodkem červeným.

Od osmého kola už je hra plně v režii forhonda. Nese filka červeného, zároveň 
hlásí čtyřicet, prostřední hráč přebíjí desítkou červenou a zadák přidává filka žalud-
ského zároveň s hláškou dvaceti. Ve hře tak jsou všechny mariáše.

V devátém kole prostřední hráč začíná králem kulovým, zadák dává krále žalud-
ského, a aby se to nepletlo, předák zabíjí tento štych králem červeným.

Jsme v desátém kole. Forhond končí sedmičkou červenou, k níž už jen přihazu-k níž už jen přihazu-níž už jen přihazu-
jí prostřední hráč kulovou desítku a zadák žaludskou devítku. Tím uhrává posední 
zdvih a sedma je uhrána.

Nastává počítání. Výsledek je těsný, forhond uhrál sedmu, ale prohrál hru 
90 : 100, a jeho soupeři tak uhráli tichou stovku. Hra je v červených, dvakrát flekova-
ná sedma stojí 1,60 Kč, tichá stovka 40 haléřů, a tak forhond získává od každého pro-
tihráče 1,20 Kč. Není to sice moc, ale hra to byla zajímavá.

Zadák
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1.5 Hrajeme betla
Betl, jemuž také říkáme „žebrák“, „malej“, „Béďa“ nebo „utíkáček“, je zvláštním 

typem mariášové hry. Zavazujeme se, na rozdíl od všech ostatních variant mariáše, 
že neuhrajeme jediný štych. Někdy přijmeme tuto variantu jen v zoufalství, protože 
jsme při rozdávání dostali list, s nímž se prostě slušná hra vůbec uhrát nedá. Anebo 
obdržíme naopak nízký list, často dokonce dlouhou řadu, některá barva (třeba žalud-
ská) nám dokonce schází, takže jakmile vynesou žaludy naši protivníci, okamžitě se 
zbavujeme listu, na který by nás v některém z příštích kol dokonce mohli „nachytat“. 
Pamatujeme si ovšem, že každá karta má svou skutečnou hodnotu, tedy desítka za-
ujímá své místo mezi spodkem a devítkou. Barva se ctí, přebíjení je povinné, trumfy 
neexistují. Samozřejmě většina hráčů, která se rozhodla hrát „betla“, nemá list, který 
by nepostrá dal „díry“, možné „chytáky“. A tady začíná mistrovství protivníků, jejichž 
úkolem, a také uměním, je nalezení mezer v karetním listu hráče, který hraje betla.

A nyní již postup hry. Forhond jako obvykle volí a shazuje do talonu dvě karty. 
Může se však rozhodnout hrát rovnou betla, nebo dokonce durcha. V případě, že si již 
vybral trumfový list, hlásí „barva”. Protihráči mohou hru schválit slovy „dobrá“, nebo 
dokonce trumfovat. Má-li z nich však někdo list, s nímž si troufá uhrát betla, ohlásí 
„špatná“ nebo „u mě špatná“. Betla pak hlásíme následujícím způsobem. Hráč položí 
jednu kartu obráz kem dolů a zeptá se: „Jaký je betl?“ To je signál k flekování. Poté, co 
jsme si vzájemně povytahovali tričko a znásobili nebo neznásobili sázky, se první kar-
ta otočí a betl začíná. Hráč, který bere štych, vynáší list do dalšího kola.

Chceme-li ve volbě pokračovat, může některý hráč ohlásit i „ložený“ nebo „vylo-
žený betl“, což znamená, že drží v ruce list, který prostě nemá vůbec kaz. Představme 
si, že těchto 10 karet obsahuje sedmu, osmu a devítku v červených a potom dlouhou 
zelenou barvu, v níž schází třeba jediná karta. Například spodek. Tady si můžete do-
volit vyloženého betla. Položíte na stůl první list, tedy třeba sedmu zelenou, o níž není 
pochyb, že bude přebita v prvním kole. Dál už žádnou mezeru nenajdete.

A nyní si uveďme příklad sehrávky, kdy jsme na místě zadáka a po odebrání ta-
lonu získali tento list:

Sestava není samozřejmě bez mezer. Zejména mezera mezi kulovým spodkem, 
desítkou a sedmičkou je přímo propastná. Rozhodnete se však zbavit ostatních nežá-
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doucích listů, zejména zeleného filka a žaludského krále. Tím si kromě zelených vy-
čistíte žaludy a jakmile některý z protihráčů ponese zelené, můžete odmáznout ku-
lovou desítku. Navíc volbou betla máte právo sáhnout po talonu a hlavní hráč, který 
již zvolil barvu, se (jak si lze domyslet) zbavil hlavně nízkých karet. Pootočením ta-
lonu však shledáme, že jsme si tuze nepolepšili. Hlavní hráč se zbavil dvou spodků, 
žaludského a kulového.

Takže se zbavíme, jak jsme byli rozhodnuti, zeleného filka a žaludského krále 
a jako první kartu neseme žaludského spodka, abychom se zbavili jedné žaludské ris-
kantní karty. V prvním kole se naši protivníci zbavili žaludského esa a žaludské desít-
ky. Nastává druhé kolo, vítěz předchozího zdvihu vynáší červené eso, jeho spoluhráč 
červeného filka, zatímco my se bez problémů zbavujeme červené sedmičky.

Nastává třetí kolo, ve kterém mají naši spoluhráči obrovskou šanci. Hráč, který 
by měl dostatek červených, je ještě třikrát zopakuje, zatímco nám zůstanou v ruce 
riskantní karty. Druhý spoluhráč, který by červené nevlastnil, by se mohl neprodle-
ně zbavit listů jiné barvy, například kulí, v nichž držíme ještě stále desítku a spodka. 
Protihráči zvolili jinou taktiku - nesli kulové eso a osmičku, což nám umožnilo zba-
vit se kulového spodka. Teprve pak se oba hráči rozhodli pro předchozí taktiku. Sho-
dili však červeného krále a červeného spodka, k nimž jsme přidali červenou osmičku.

Nastává páté kolo a vítězi předchozího zdvihu vynášejí zelené, na které jsme tak 
dlouho čekali. Na zelenou osmu a krále odpovídáme shozením kulové desítky. V tom-
to okamžiku nám zbyla už jen kulová sedma, žaludská sedma a osma a červená de-
sítka s devítkou, tedy barva, která byla bez vady od samotného počátku. V této chvíli 
můžeme již ohlásit, že „ostatní je v pořádku“ nebo že „nebudeme mazat karty“.

Jak uhrát betla

A nyní několik odstavců o tom, jak uhrát betla. Hráči, který betla hraje, v kaž-
dém případě pomáhá shození tří nepohodlných karet. Dvě skončí v talonu, třetí polo-
žíme na stůl jako základ prvního štychu. Samozřejmě nikdy neneseme kartu, na kte-
rou bychom mohli být „chyceni“, tedy například eso. Anebo máme-li v sestavě sedmu, 
osmu, devítku jedné barvy a nakonec krále a eso, neneseme rozhodně ani krále, pro-
tože by nám tento list nikdo z protihráčů nepřebil.

Ale možná že máme jen dvě barvy, že ta druhá nemá chybu, že nám dvě bar-
vy scházejí, a potom se můžeme jen těšit, bude-li nám přát náhoda, že odmázneme 
„s gustem“ jak krále, tak eso.

Při hře je důležité, máme-li v ruce od jedné barvy šest karet, jimž říkáme „sex-
tr“, nebo dokonce sedm listů, tedy „septr“. Postup hry se sedmi listy v ruce je velmi 
jedno duchý. Samozřejmě pokud nám neschází sedmička, protože v tom případě by 
byl betl předem prohraný a zkušený mariášník se do takovéto sebevraždy vůbec ne-
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pouští. Máme v ruce například zelený septr, se sledem karet: sedma, osma, devítka, -, 
spodek, filek, král, eso. Náš první zdvih tedy musí začít vynesením některé z nejniž-
ších karet, abychom donutili protihráče přebíjet desítkou. V tom případě je „díra“ ve 
sledu karetních listů jedné barvy „ucpána“ a protivník nás v této barvě nemůže chytit.

Co se týče sextru, je riziko podstatně větší, v podstatě v poměru padesát ku pade-
sáti. Jak je patrné, schází nám dvě karty. Kdyby to bylo eso s králem, potom naše kar-s králem, potom naše kar-králem, potom naše kar-
ta nemá kaz. Jenomže si představme, že máme v ruce sled žaludů: sedma, osma, -, -, 
spodek, filek, král, eso. I v tomto případě vyneseme jednu ze dvou nejnižších karet. 
Spoléháme při tom, že dva listy, které postrádáme, tedy devítka a desítka, jsou rozdě-
leny rovnoměrně. Mají-li oba protiháči po jedné žaludské kartě, je vyhráno. Jestliže 
se však stane, že po vynesení sedmičky druhý hráč odmázne jinou barvu, je nespor-
né, že se obě karty sešly v rukou jednoho hráče. Ten přebíjí devítkou a rovnou vynáší 
desítku a o vítězství můžeme už jen snít.

Máme-li v ruce pět karet a schází-li nám k tomu všemu ještě sedmička, je hra fak-k tomu všemu ještě sedmička, je hra fak-tomu všemu ještě sedmička, je hra fak-
ticky prohraná, rafinovaný hráč by s takovouto sestavou na betla ani nešel. Představ-s takovouto sestavou na betla ani nešel. Představ-takovouto sestavou na betla ani nešel. Představ-
me si, že máme například v červených následující sestavu: osma, devítka, desítka, 
spodek, filek. Pak bychom mohli vyhrát jen za jednoho předpokladu. Jeden z proti-
hráčů nese červené eso a druhý protihráč by v tom případě musel mít v ruce osamoce-
nou plonkovou sedmu. Byl by to sice zázrak, ale ty se občas stávají i v mariáši.

Za zmínku stojí ještě jedna sestava: například sled karet jedné barvy, které před-
stavují hodnoty sedma, osma, devítka, -, filek, -, -. V tom případě neseme samozřejmě 
vysokou kartu, filka, který nám karetní list pořádně znečišťoval.

Protože vyhrané betly jsme již předváděli, můžeme se nyní podívat, jak se betl 
prohrává. V následující ukázce sehrávky se nám v ruce sešly následující listy:

V této hře jsem si jako trumfový list zvolil zelenou osmu. Jak je patrné, běžnou 
hru, zejména v zelené barvě, bych prohrál. V nejlepším případě bych uhrál tři desítky 
a jedno eso, a proti zkušeným mariášníkům ani to ne. Volím tedy vysloveně z nutnos-
ti betla, protiv níci hru schválí, a abych se zbavil nejriskantnějšího listu, shazuji eso 
a krále v červené barvě.

A nyní se podívejme, jak hra pokračuje dál.
Vprvním kole vynáším kulového spodka, protivníci přebíjejí filkem a esem. Ve 

druhém kole již téměř jásám, protože vítěz předchozího zdvihu nese zelené eso, já 
se zbavuji s ulehčením spodka a druhý protihráč přihazuje zelenou desítku. Přichází 
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třetí kolo, v němž protivníci nesou červené: filka a spodka, já přihazuji červenou de-
sítku. Ve čtvrté „rundě“ nesou protivníci žaludy: spodka a filka, takže se zbavuji dal-
ší karty, která mi znečistila žaludy, totiž desítky. V pátém kole jdou na řadu zelené. 
Protivníci nesou vysoké listy, krále a filka, takže z čisté zelené barvy shazuji bez pro-
blémů zelenou osmu.

Nadchází šesté kolo, v němž protivníci vynášejí kulového krále a osmičku, tak-
že se bez problémů zbavuji kulové desítky, a jak se zdá, mám v ruce již docela čis-
tou kartu.

A tu přichází kritické kolo sedmé. Protihráč vynáší červenou sedmičku, jeho part-
ner žaludského krále a já nemohu než přebíjet červenou devítkou. V ruce zbyly už 
krásné karty na betla, zelená sedma, žaludská osma se sedmičkou, ale slib, že neudě-
lám jediný zdvih, jsem nedodržel. Konečně v kartách nemusíme vždycky vyhrávat, 
nemluvě o tom, že „když s námi někdo hraje betla i v životě, zasluhuje řádný výprask“.

Obrana při betlu

aneb jak si mají počínat oba spoluhráči, aby donutili svého protivníka přebíjet. Jak 
uvidíme, velmi záleží na souhře obou partnerů, kteří si i pokládáním listů mohou 
„napo vídat“, co by kdo měl nést. Zásadně neodpovídáme stejnou barvou, kterou nesl 
hlavní hráč v prvním výnosu. Mohl se totiž zbavit jen plonkové karty. Výjimkou je 
ovšem případ, kdy má hráč, který se odvážil hlásit betla, takzvaného sextra, tedy šest 
z osmi možných karet jedné barvy. Tak například může hráč, který hájí betla, vynést 
zelenou sedmičku. Náš spoluhráč přihodí červené eso a my máme v ruce dvě zelené 
karty, například desítku a krále. Přebíjíme králem a neseme okamžitě desítku s vel-s vel-vel-
kou pravděpodobností, že náš protivník vsadil v betlu na jednu dlouhou, ale neúpl-
nou barvu.

Důležitý je druhý štych - jednak jde o signalizaci partnerovi, jednak zkoušíme, 
jaký list drží v ruce náš protivník. Ověříme-li si, že nese bravurně třeba sled nízkých 
listů jedné barvy, otočíme právě tuto barvu několikrát svými hodnotnějšími karta-
mi. Tím umožňu jeme svému partnerovi, který tuto barvu nevlastní, aby se zbavoval 
některých, zejména vyšších karet jedné nebo dvou barev. Zpravidla shazujeme vyšší 
karty od devítky výš. Zejména jde-li o plonkový list, je tento počin signálem pro dal-
ší štychy.

Zbavuji-li se plonkové karty, například červeného krále, a je-li můj spoluhráč chá-
pavý, přebíjí esem a jde do dalšího kola nízkou kartou této barvy, v našem případě 
červenou. Na druhé straně se nezbavuji na počátku hry nízkých karet, sedmiček, os-
miček či devítek, které mohou sehrát roli ve finále této hry. Samozřejmě es se snaží-
me zbavit co nejdříve.
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Potom je tu ještě jedno zvláštní pravidlo. Držím-li v ruce sled karet - eso, krále, fil-
ka a desítku, pak hráč, který hraje betla, má zpravidla v ruce spodka. Ukazují to jak 
naše příklady sehrávek, tak prý i empirická a mnohokrát potvrzená zkušenost. Kar-
baníci mají pro toto pravidlo dokonce i odborný název. �íkají mu „mezinoha“.

Kromě toho mistři oboru doporučují střídat vysokou a nízkou kartu. Před-
pokládejme, že máme od jedné barvy eso a devítku. Neseme tedy nejprve eso a ově-
říme si, drží-li tuto barvu protivník, a současně skýtáme možnost svému spoluhráči, 
aby si vyčistil svůj list od vysoké karty. Načež neseme nízkou kartu a předpokládáme, 
že hráč, který hlásil betla, bude přebíjet.

Jakmile je to možné, hrajeme nízké karty, abychom donutili svého protivníka 
přebí jet. Nakonec si můžeme ukázat ještě jednu klasickou hru, v níž se podařilo uhrát 
betla zdaleka ne s ideálními kartami. Do ruky jsme dostali následující listy:

Jak je patrné, v této sestavě je mezer víc, než je únosné. U zelených schází sedma, 
v kulich máme plonkovou desítku a pět červených se dvěma hrubými mezerami také 
nevypadá právě nejrůžověji. Zbavujeme se tedy plonkové desítky v kulich a červené-
ho krále, abychom u červených snížili mezery na jednu jedinou.

Protivníci pokorně souhlasí s naším betlem a my se zahajovacím vynesením 
nepro dleně zbavujeme červeného spodka, k němuž v prvním kole přihazují protiv-k němuž v prvním kole přihazují protiv-němuž v prvním kole přihazují protiv-
níci filka a devítku.

Ve druhém kole zkoušejí naši protivníci zelené. Vynášejí eso a krále, zatímco my 
se zbavujeme zelené desítky. Byl to ideální moment, aby zelené ještě jednou otočili 
a šli nám pod naši osmičku zelenou sedmičkou. Leč nestalo se tak.

Soupeři testují další barvu a ve třetím kole vynesli žaludského filka a desítku, my 
jsme přihodili devítku.

Nastává čtvrté kolo, v němž se naši protivníci vracejí k zeleným. Nesou filka 
a spodka, zatímco my přihazujeme osmičku.

Přichází kolo páté. Ve hře je žaludské eso, naše žaludská osmička a kulový filek, 
který signalizuje, že by bylo možné vyzkoušet betla právě v kulich, jichž jsme se ov-
šem již zbavili.

Na řadě je šestá „runda“ se žaludským králem, k němuž přihazujeme jen sedmič-k němuž přihazujeme jen sedmič-němuž přihazujeme jen sedmič-
ku, zatímco druhý protivník se zbavuje červeného esa. Signalizuje, že v kulich a v čer-
vených by bylo možné úspěšnost betla prověřit.



38

V sedmém a zdaleka ne posledním kole vyjíždí vítěz předchozího štychu se žalud-
ským spodkem, zatímco druhý protivník shazuje zelenou sedmu, která měla být vy-
nesena dříve. Její držitel se nedostal do štychu, což je v betlu také důležité - dát příle-
žitost připra venému protivníkovi, aby vynesl svou nízkou, často smrtící kartu. My se 
zbavujeme červené desítky, která vytvářela určitou mezeru sestavy. Zbyly nám sedma 
a osma v červených a teď už nejnižší zelená devítka.

Zbavíme se kulové osmy a z dlouhé řady žaludů poslední osmičky. Vynášíme 
žalud ským esem a zjišťujeme, že všechno ostatní je „ložené“, a kasírujeme 2 koruny.

Ostatní je „ložené“ a „my už nemažeme karty“. Uhraný betl představuje jednu ko-
runu, dvakrát po padesátníku od obou protihráčů.

1.6 Hrajeme durcha
Ve voleném mariáši hrajeme buď hru v některé barvě, anebo tento typ volby 

poklá dáme za špatný a dáme přednost betlu. Někdy jde některý hráč ještě výš a roz-
hoduje se sehrát durcha. To znamená, že se zavazuje uhrát všechny štychy. Že musíme 
mít vysoké karty, je samozřejmé. I tady může být ovšem sled listů občas děravý. V tom 
případě podstupujeme riziko a snažíme se zmást své protivníky střídáním vysokých 
karet, prostří dat hru nesením dlouhého listu, v němž si můžeme dopřát vedle tří nej-
vyšších karet i listy nižší hodnoty. Přitom sledujeme, zda se protivník zbaví při shazo-
vání listů karty, která by nás mohla o vítězství připravit. A tak můžeme vyhrát právě 
tak my, jako naši protivníci, zejména jsou-li dostatečně jasnozřiví a pozorní. Existuje 
ovšem i durch „vyložený“ či „ložený“, což platí pro takovou sestavu karet, která nemá 
mezeru a kterou můžeme, bez dalšího hraní, rovnou předložit svým protivníkům.

Klasickou ukázkou „loženého“ durcha je například tato náhodná sestava karet:

Zbavíme se kulové osmy a z dlouhé řady žaludů poslední osmičky. Vynášíme ža-
ludským esem a zjišťujeme, že všechno ostatní je „ložené“, a kasírujeme 2 koruny. 

Jiným příkladem jednoznačně „loženého“ durcha je další sestava. Zatímco hlavní 
hráč hlásil barvu, odpovídali jsme rovnou, i když s určitým rizikem, že barva je „špat-s určitým rizikem, že barva je „špat-určitým rizikem, že barva je „špat-
ná“, a zvolili jsme durcha.
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Jak je patrné, zbavíme-li se kulové devítky a osmičky, mohli bychom se pokusit 
sehrát rovnou durcha. Leč povinností a šancí je zároveň dokoupení dvou karet, které 
hlavní hráč odložil do talonu. Tam jsme sice nenalezli vysoké karty, leč zelená osma 
a sedma nám prodloužily jinak skvělou dlouhou zelenou barvu. Avšak mnohem složi-
tější situace nastane, jestliže nám štěstěna tolik nepřeje a není-li sestava karet vyslo-
veně ložená. Potom se musíme zabývat jak taktikou hráče, který durcha (s dírou ve 
sledu hodnot) sehrává, tak obranou protihráčů, kteří by rádi durcha pokazili alespoň 
jediným uhraným štychem.

Jak uhrát durcha

Nejprve si odpovězme na otázku, kdy můžeme flekovat durcha. Zřejmě tehdy, kdy 
máme v ruce silnou kartu - a alespoň dvě, raději však tři barvy obsazené tak, abychom 
v nich mohli získat štych. Jako u betla ztrácí v durchu desítka svou vysokou hodno-u betla ztrácí v durchu desítka svou vysokou hodno-betla ztrácí v durchu desítka svou vysokou hodno-
tu hned po esu, ale řadí se mezi devítku a spodka jako v jiných karetních hrách. Ten, 
kdo se zavazuje uhrát durcha, musí získat všechny štychy, tedy zvítězit v deseti zdvi-
zích po sobě.

Samozřejmě málokdy se nám podaří získat takový list, že bychom v něm nena-
šli vůbec žádnou „díru“. Vcelku můžeme být spokojeni, je-li to jen díra jedna. Někdy 
to mohou být díry dvě, u třech jsme však téměř bez šance, že bychom mohli zvítězit. 
Klasickou „dírou“ ve sledu karet je například řada listů, v níž schází král. Potom mů-
žeme spoléhat jen na to, že některý z protihráčů bude mít tohoto krále jako jedinou 
kartu dané barvy, tedy krále plonkového. Jakmile vyneseme eso, protihráči nezby-
de než vynést svého krále. Nestane-li se tak, a protivník přihodí nejprve nízkou kar-
tu stejné barvy, tak jakmile vyneseme další list téže barvy, je přebit králem. Podob-
ná je i situace, kdy v řadě listů schází filek a protivník vlastní alespoň tři karty této 
barvy včetně filka.

O tom, jak mohou prakticky vypadat „díry“ v sestavě připravené na durcha, svěd-
čí tato sestava:
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Jak je patrné, máme ve hře tři zřetelné díry. Dvou se zbavíme tím, že nevyhovu-
jící listy vhodíme do talonu. Mohl by to být kulový spodek s jednou zelenou kartou, 
ale většina zkušených karbaníků by se pravděpodobně chtěla zbavit dvou nízkých ze-
lených. Ty odho díme do talonu. Nyní je zřejmé, že červený list i žaludy jsou pevně za-
jištěny, zelené nemáme vůbec a jedinou slabou kartou bude kulový spodek.

Zkušený mariášník během hry střídá list, aby znesnadnil svým protihráčům počí
tání již vynesených karet a souhru při odhazování karet, kterých snad nebude ve fi-
nále durchu třeba. V našem případě můžeme vyhodit červené, žaludské a kulové eso, 
potom se vrátit znovu k červeným, předhodit na stůl další tři figury, dodat žaludského 
krále s filkem a nakonec červenou sedmičku, kterou uplatníme s jistotou, neboť čtyři 
předchozí červené figury již zbavily naše protivníky všech listů této barvy.

Bojujeme-li proti silné kartě, s níž se dal do hry protihráč, který hlásil durcha, 
musíme pamatovat, že ani sled karet eso, král, filek a sedmička nemusejí vyhrát. Sta-
čí totiž, aby někdo z protihráčů držel čtyři listy téže barvy a mezi nimi spodka či klu-
ka. Na tři karty, na eso, krále a filka odpovídáme totiž nízkými kartami, ale sedmič-
ku přebijeme spodkem této barvy.

Silná je tedy karta, která je dostatečně dlouhá. Dvakrát, možná třikrát odpově-
dí protihráči stejnou barvou. Potom již shazují a nakonec nevědí, který list by měli 
v ruce podržet. Je to zčásti otázka štěstí, zčásti intuice a pozorovací schopnosti. Jest-
liže však hlavní hráč táhne za sebou sedm karet jedné barvy, pak nám už zbyde v ruce 
jen trojice listů, a to již opravdu nevíme, která karta má nebo může mít ve hře váhu.

Podstatná je i signalizace. Například když jeden z protivníků odhodí hned na po-
čátku zelené eso, ubezpečuje svého spoluhráče, že má silně obsazené zelené a že drží 
v ruce minimálně krále. Tedy druhý z hráčů může směle odhazovat zelené a pone chat si 
jinou silnou barvu, kterou by durcha nakonec rozhodl. Chceme-li se pokusit o úspěch, 
pak zpravidla nemůžeme počítat s esy, jimiž disponuje hráč, který hlásil durcha.

Silná může být i barva o třech listech, mezi nimiž je filek. Hráč usilující o dosa-
žení vítězství táhne nejprve eso, pak krále, a jeho protihráč se zbaví dvou slabých ka-
ret této barvy. Nyní rozhoduje filek coby třetí karta v pořadí. Držímeli v ruce čtyři 
karty, vesměs nízké, ale doplněné spodkem, pak rovněž můžeme rozhodnout o vý-
sledku hry.

U dvojice karet téže barvy stačí i kombinace sedmičky a krále. Náš protivník, ktedvojice karet téže barvy stačí i kombinace sedmičky a krále. Náš protivník, kte-
rý vyhrává štych za štychem, vynese nejprve eso a my se zbavíme sedmičky. Jakmile 
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nám předloží ještě další kartu téže barvy, stane se okamžitým vítězem král, kterého 
jsme si uchovali do závěrečného boje.

O tom, jak občas všechna pravidla a konvence vezmou za své, svědčí ukázka jed-
noho skutečně odehraného durcha, který byl „děravý“ ve všech barvách:

Forhond zvolil jako trumfy špatně obsazené žaludy a se dvěma trumfy se mu pří-
liš do normální hry nechtělo. Protože byl však trochu dobrodružnější povahy, roz-
hodl se hrát durcha s rizikem, že není všechno úplně v pořádku. Do talonu odhodil 
dvě malé kule a mohla začít sehrávka. Ještě předtím ovšem zadák neodolal pokušení 
a durcha flekoval. Forhondovi nezbývalo než pokorně souhlasit.

Hra byla zahájena esem červeným, prostřední hráč přihodil sedmičku červe-
nou a zadák dodal osmičku červenou. Ve druhém kole pokračoval forhond esem ze-
leným, prostřední hráč přihodil sedmičku zelenou a zadák dokončil štych devítkou 
zelenou. Hraje se třetí kolo, předák zkusil eso žaludové, prostřední hráč dal sedmič-
ku žaludskou a zadák „namazal“ krále žaludského. Posledním esem kulovým for-
hond vylákal od prostředního hráče plonkového krále kulového a zadák už jen při-
dal devítku kulovou.

První čtyři kola ukázala, jak na tom hráči jsou v jednotlivých barvách, a hlavně 
forhondovi ucpala „díry“ ve dvou barvách. Ten ještě neměl ani zdaleka vyhráno, ale 
mohl si alespoň trochu oddechnout.

V pátém kole předák dává krále červeného a jeho soupeři ukázněně postupně při-
znali devítku červenou a spodka červeného. Také šesté kolo bylo pro forhonda jistým 
štychem. Vynesl krále zeleného, prostřední hráč dal osmičku zelenou a zadák dopl-
nil zdvih spodkem zeleným.

Forhond

Prostřední hráč

Zadák
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Až do této chvíle bylo vše „vynuceno“, protihráči museli povinně přiznávat barvu 
a přihazovat pokud možno co nejmenší karty. Prostřední hráč nemá žádnou možnost 
hru ovlivnit, zatímco zadák může mít ze svých karet oprávněný pocit, že forhonda lze 
chytit ve třech barvách. V dalším průběhu hry už bude hodně záležet na zadákové in-
tuici, počí tání karet a nepochybně i troše štěstí, zda předákovi uhráni durcha překazí.

Forhond zatím pokračuje na jistotu. Vynáší v sedmém kole filka žaludského, ke 
kterému prostřední hráč přidává osmičku žaludskou, a teď zadákovi nastává první di-
lema. Sáhne těsně vedle a shazuje filka červeného. Osmé kolo zahajuje forhond fil-
kem kulovým, prostřední hráč shazuje devítku žaludskou a zadák přiznává barvu de-
sítkou kulovou.

Rozuzlení se blíží. Forhond nese desítku červenou, prostřední hráč pokračuje 
desít kou žaludskou a zadákovi nastává druhé dilema. Podruhé se mýlí a zbavuje se 
filka zeleného. Poslední kolo je už jen do počtu. Předák vynáší desítku zelenou, pro-
střední hráč se zbavuje spodka žaludského a nešťastný zadák dává spodka kulového. 
Je to neuvěřitelné, ale forhond durcha uhrál.

Krásná je teorie, mnohem napínavější a nesnadnější je praxe. Zprvu máte totiž 
pocit, že víte, které karty je třeba v ruce udržet, abyste „utrhli“ alespoň jediný štych. 
Čím déle však hra trvá, čím déle se střídají vysoké karty, které nemůžete přebít, tím 
větší jsou vaše rozpaky, kterou z karet si v ruce uchovat, neboť nakonec se zbavuje-
te i listů, o nichž jste byli přesvědčeni, že rozhodnou, protože hráč, který vás udržu-
je v napětí a nutí shazovat další listy každým štychem, vás nakonec donutí například 
k tomu, že rozhodu jící štych už volíte jen mezi pouhými dvěma kartami. Možná že 
žádná z nich už nebude hrát roli, ale dost možná, že se nakonec zbavíte listu, který 
mohl v závěru zabodovat i finančně.

Ale v tom je také kouzlo mariáše.
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2. Křížový mariáš

Základní pravidla

Základní pravidla se od ostatních mariášů příliš nemění. Ctíme barvu, máme 
povin nost přebíjet, nemáme-li nesenou barvu, přebíjíme povinně trumfem, a teprve 
nemáme-li ani ten, můžeme shodit libovolný list. Nejprve, jak známo, se dohodneme, 
kdo začíná rozdávat. Rozdávající zamíchá, dá sejmout hráči po pravici a rozdává ve 
směru hodinových ručiček. První listy dostane hráč po jeho levici, tedy první nebo 
hlavní hráč, který bude volit trumfy.

Rozdává se ve dvou kolech, pokaždé po čtyřech listech. Zatímco všichni hráči 
u stolu mohou zvednout svých osm listů najednou, první hráč zvedne nejprve první 
čtveřici, z níž si volí barvu. Položí vybraný list rubem vzhůru na stůl a pak si přibe-
re další čtyři karty.

Sejde-li se více hráčů, potom si můžeme zahrát pauzírovaný mariáš s tím, že pátý 
ve hře může přihlížet, rozdávat anebo si prostě „odskočit“. Nedoporučuje se ovšem, 
aby „pauzírující“ hráč radil neboli „kibicoval“. Ne náhodou se ujalo rčení „kibic, drž 
tlamajznu (nebo klapajznu), nebo tě přes ni majznu“.

Volba trumfů

Hráč, který volí z prvních čtyř karet, je postaven před nelehkou úlohu. Jednak 
volí z malého počtu listů, tedy určuje barvu trumfů pro následující hru, a dále volí, 
s kým bude v tomto kole hrát. Nevybírá si ovšem hráče, ale karetní list. Tak například 
shledá, že má v ruce dvě slušné žaludské karty, z nichž jedna patří k mariáši, je to dej-k mariáši, je to dej-mariáši, je to dej-
me tomu král. Ví tedy bezpečně, že nikdo z protihráčů nebude mít v ruce „čtyřicet“, 
tedy trumfového krále a filka, a může bez obav volit žaludské eso. Jaké je ovšem pře-
kvapení, když nakonec shledá, že ve druhé čtveřici karet se nachází právě ono volené 
žaludské eso. Pak se ocitne v situaci, kdy hraje sám proti třem. Jestliže je první čtve-
řice listů vyloženě slabá, můžeme „volit z národa“ nebo „volit z lidu“, tedy sáhnout po 
druhé čtveřici karet. Forhond ji neotáčí, jeden list si náhodně vybere, položí stranou 
jako trumfovou barvu a ohlásí „s esem“. Je-li právě touto kartou trumfové eso, je hlav-
ní hráč silně handicapován od prvního okamžiku. Všichni předem vědí, že v této hře 
budou hrát tři proti jednomu. A budou si přihrávat, mazat, aby zdeptali hlavního hrá-
če co možná nejpřesvědčivějším vítězstvím.
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A teď několik důležitých rad k volbě. Tak tedy, máme-li eso a filka (nebo krále), 
nevolíme krále (nebo filka), ale spíše scházející desítku. Naši protihráči samozřejmě 
pochopí, že volíme-li desítku, budeme mít se svým spoluhráčem obě ostré trumfové 
karty, tedy eso i desítku. Definitivně se ovšem rozhodneme po dokoupení zbývajících 
čtyř karet. Máme-li snad pohromadě krále a filka trumfové barvy, mohli bychom si 
troufnout i na hlášení stovky. Nejsme-li si ovšem jisti, potom, „do toho nemůžu ka-
maráda tahat“ anebo ho „stáhnout do bahna“. Při volbě ukazujeme trumfovou barvu, 
takže volíme-li si spoluhráče, který drží v ruce desítku, ukážeme trumfového krále, 
aby si náš partner byl jist, že nás nikdo nepřekvapí filkem a králem. Hlásíme-li stov-
ku a žádáme si spolupráci esa, ukážeme rovněž krále nebo filka, abychom upokoji-
li svého spoluhráče, že „čtyřku“ čili 40 bodů za trumfový „mariáš“ máme zaručeně 
v ruce. Filka nebo krále pak nehlásíme skoro nikdy, neboť je málo pravděpodobné, 
že bychom si vylepšili kartu, zatímco filek nebo král na straně protihráčů povede ne-
pochybně k flekování. Budou si totiž jisti, že nebudeme bodovat 40 body za trumfový 
mariáš, a když ne jinak, budou trumfovat alespoň „z povinnosti“.

Schvalování hry

Pak nastává schvalování volby. Jako v každém jiném mariáši, mohou si protihrá-
či (stejně jako hlavní hráč) troufnout na durcha nebo betla. Jinak sdělí, že „u mě je 
barva dobrá“, tak jak již známe z klasické procedury předchozích mariášů. Jestliže si 
některý z protihráčů troufá na vítězství, hlásí flek a my máme právo returnovat. Ješ-
tě lépe je, když „jde výš“ náš spoluhráč. Potom již hlavní hráč ví, že máme společně 
v rukou skutečně silnou kartu. Stejným způsobem může sázky zvýšit druhý ze soupe-
řů a dá tak najevo sílu svých karet.

Kromě klasické hry s partnerem můžeme hlásit „durch s… „ a jako spoluhráče si 
vybereme samozřejmě takového hráče, který drží kartu, vyplňující mezeru v našem 
listu. Ještě vyšším stupněm je betl a nejvýše je durch, který si dovolíme uhrát sami. 
Nakonec dojde ke flekování, po jehož skončení, jak obvykle říkáme „opadnutí vášní“, 
ohlásíme, půjde-li o durcha za jeden, dva či tři štychy. Začíná sehrávka. Má-li spolu-
hráč požado vaný počet jistých štychů, které by měl uhrát, pak je zbytečné, abychom 
„mazali karty“. Hra je skončena, své vysoké listy pokládáme otevřeně lícem na stůl 
a dochází k odmě ňování vítězů.
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Hrajeme betla nebo durcha

O tom, jak hrajeme betla, že nesmíme uhrát jediný štych, a jak se brání naši sou-
peři, jsme se dočetli již v předchozích kapitolách. Samozřejmě umožňujeme svým 
spoluhrá čům, aby si odmazali vyšší karty, zejména jsme-li si jisti, že nakonec hlav-
ního hráče „potopíme“ některým ze svých nízkých listů. Že neplatí trumfy, že kaž-
dá karta v tomto případě reprezentuje svou řádnou hodnotu, tedy desítka jen desítku, 
která je přebíjena spodkem, je snad již samozřejmé.

Co se durcha týče, jsou pravidla rovněž stejná jako u předchozích her. Zase nepla-u předchozích her. Zase nepla-předchozích her. Zase nepla-
tí trumfy, opět hraje každá karta se svou klasickou hodnotou, tedy desítka zastává své 
řadové místo. Hrajeme sami nebo se spoluhráčem. Přitom vybíráme partnera, který 
nám několika jistými štychy pomůže k vítězství. ��istuje i zvláštní kate�orie, které ří-k vítězství. ��istuje i zvláštní kate�orie, které ří-vítězství. ��istuje i zvláštní kate�orie, které ří-
káme „durch s chytrým“.

Durch s chytrým

Hned úvodem si musíme vysvětlit tajemství tohoto typu hry. Hráč, který si trou-
fá uhrát durcha s cizí pomocí, si buď volí kartu, anebo prostě sdělí stručně „durch 
s chytrým“. �edoucí hráč hraje s tím hráčem, který zabije poslední štych. �ynáší po-chytrým“. �edoucí hráč hraje s tím hráčem, který zabije poslední štych. �ynáší po-s tím hráčem, který zabije poslední štych. �ynáší po-tím hráčem, který zabije poslední štych. �ynáší po-
stupně vysoké karty tak, aby získal 7 štychů. Doporučuje se střídat barvy tak, aby 
zmátl proti hráče a ti pak zahodili kartu, která by mohla zabít poslední štych. Mělo by 
být ale pravidlem, že se hráči dopočítají prošlých karet a někdo z nich zabije poslední 
štych. � případě, že hraješ korektně, máš 7 jistých štychů, nemůžeš „chytrého“ nikdy 
prohrát. Pokud nikdo „nezabije“ poslední štych, stáváš se „chytrým“ sám a inkasuješ 
od každého hráče 1 Kč. Pokud je „chytré“ nějaké eso, máš možnost místo výnosu na 
první štych ukázat na svoji osmou kartu, tedy „chytáka“. �lastník esa je pak tvým spo-
luhráčem. Ale je tvým právem sehrát durcha do konce s nadějí, že někdo ze soupeřů 
„chytáka shodí“. Mimochodem durch s chytrým se nikdy neflekuje.

„Durch s chytrým“ je jednou z nejtvořivějších durchových her vůbec. Tak tedy 
můžeme hrát dlouhou dobu sólo a teprve do finále pustit svého protihráče, nebo se 
můžeme vystřídat. Sehraji několik zdvihů, pustím do hry svého partnera, který uhra-
je, co může, aby mě nakonec znovu pustil do hry třeba na závěrečné dva zdvihy. 
A nyní se podí váme na zajímavou sehrávku:
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� tomto silném listě můžeme nejprve odhodit červené eso, potom tři vysoké zele-
né listy a nakonec můžeme filkem pustit do hry spoluhráče s červeným králem. Bývá 
pravidlem, že barvy, které sehrál vedoucí hráč, než pustil svého partnera do štychu, 
jsou také barvami, jimiž ho můžeme pustit zpátky do štychu. Mimochodem při da-
ném rozlo žení karet, kdy jsou v ostatních listech jen tři červené karty, je velká prav-
děpodobnost, že budou rozloženy tak, že nám červený král padne hned po vynesení 
červeného esa. � tom případě bychom s jistým stupněm rizika mohli sehrát i durcha 
pouze vlastními silami. Na druhé straně může nastat situace, že spoluhráč se dru-
hou červenou kartou, králem, dostane do štychu, ale už nebude mít možnost vrátit 
forhonda do hry. Nebude mít ani sám možnost hru dohrát a „durch s chytrým“ skon-s chytrým“ skon-chytrým“ skon-
čí prohrou.

Povinností volaného hráče je, aby poté, co se dostane na výnos, uhrál ma�imální 
počet štychů a potom pustil zpět do výnosu vedoucího hráče (ten si zatím v odehra-
ných zdvizích odmaže nepotřebné karty).

Někdy se stává, že volaný hráč má více jistých štychů. Kdyby je zahrál všechny, 
mohlo by se stát, že vedoucí hráč by byl v tísni nucen shodit kartu, na kterou ho bude 
volaný hráč pouštět zpět do štychu. Proto jakmile vedoucí hráč odhodí kartu, která je 
v daném okamžiku jistým štychem, pusťte ho okamžitě zpět do výnosu.

A nyní k placení prohraného durcha. Jestliže vedoucí hráč uhrál šest zdvihů, pak 
platí oba partneři rovným dílem. Uhrál-li však hráč, který durcha hlásil, méně, platí 
sám (nikoli však svému spoluhráči). Z této situace vyplývá slan�ový výraz mariášní-
ků zvaný zahrát tzv. „dědka Slámu“.

Samozřejmě při obraně musíme držet, pokud možno, vysoké karty. O esech ani 
nemluvě. Máme-li krále v trojici stejné barvy, smíme se zbavit jediného listu. Z dvoji-
ce listů, v níž máme krále a další nízkou kartu, neodhazujeme vůbec. Máme-li čtyři 
karty se spodkem, pokoušíme se je držet. Jakmile protivníci spustí útok v této barvě, 
shodíme třeba sedmičku, osmičku, devítku na eso, krále a filka. Jestliže má protivník 
desítku téže barvy, pak se spodek může stát naším „chytákem“.

Inu krom inteli�ence, štěstí při rozdávání, počítání karet, hlavně trumfových, zá-
leží hodně i na naší intuici, abychom v osmi listech udrželi co možná nejvíce „chy-
táků“.

Sehrávka křížového mariáše

Jistě již víme, že je tentokrát ve hře všech 32 karet, talon o dvou listech prostě ne-
e�istuje. Hrají čtyři mariášníci, první z nich (tedy ten, komu je rozdáváno jako první-
mu) dostává dvakrát po čtyřech listech. Z první čtveřice volí trumfy a rozhoduje také 
o budou cím spoluhráči. (Pokud nevolí „z národa“.) � našem konkrétním případě do-
stal první hráč v prvním kole:
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Jak vidíme, forhond nedostal moc dobrou kartu, chybí esa a desítky a v žádné 
barvě nemá mariáš. Nejlépe jsou obsazeny žaludy, zejména proto, že filek „trhá“ čtyř-
ku, tedy čtyřicetibodový mariášový pár krále s filkem, a jsou alespoň dvě. �ozhod-s filkem, a jsou alespoň dvě. �ozhod-filkem, a jsou alespoň dvě. �ozhod-
ne se tedy nejspíše, že trumfy se stanou žaludy a že půjde do hry s nejsilnější žalud-s nejsilnější žalud-nejsilnější žalud-
skou kartou, s esem.

�e druhém kolem získává ještě:

Ostatní hráči jsou pak poděleni těmito kartami: 

Jak je vidno, jeden z hráčů je bez trumfových karet, zatímco nás spoluhráč, dr-
žitel žaludského esa, má tři trumfové karty. Z osmi možných tedy disponujeme šes-
ti trumfo vými listy. Konečně čtvrtý hráč, který bude s druhým hráčem bojovat pro-s druhým hráčem bojovat pro-druhým hráčem bojovat pro-
ti nám, má žaludského krále a sedmu. Sedmu nemá šanci uhrát, zato však na krále 
(neboť má jistotu, že trhá vysoce hodnocený pár krále a filka) hlásí flek. Přinejmen-
ším z povinnosti. Třetí hráč „jde výš“, neboť potvrzuje mimo jiné i svému spoluhrá-
či, že má silně obsazené trum fové karty. Nemluvě o zeleném esu, které slibuje mini-
málně dalších deset bodů.

2. hráč

3. hráč

4. hráč
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Pak začíná vlastní hra, v níž vynáší první hráč. Může zvolit nejrůznější taktiky, 
ten tokrát se může pokusit o ověření síly trumfových karet, nemluvě o tom, že vyso-
kou žaludskou kartou donutí svého partnera, aby se mu le�itimoval esem jako spolu-
hráč. �ynáší tedy žaludského filka, druhý hráč, který je bez trumfů, přihodí červenou 
sedmu, spoluhráč přebíjí žaludským esem a čtvrtý hráč přihodí žaludskou sedmu. Tu-
díž ve hře je nyní již jen 5 trumfů, a dva z nich má hlavní hráč.

Druhé kolo začíná třetí hráč, který přebíjel žaludským esem. �ynáší červeného 
filka, aby přinutil hráče po své levici vynést desítku nebo eso. Jde mu tak říkajíc „pod 
desítku“ nebo „pod eso“. Stalo se tak. Čtvrtý hráč opravdu vynáší červené eso, leč čer-
vené karty mají i oba další hráči. Hlavní hráč nemá tudíž šanci, aby červené eso pře-
bíjel trumfem. Přikládá červeného spodka, zatímco poslední (2. hráč) přidává červe-
nou osmu.

Je třetí kolo, v němž začíná čtvrtý hráč, vítěz předchozího štychu. �ynáší zelené-
ho filka, aby šel hlavnímu hráči „pod desítku“, případně (nemá-li zelené) aby ho do-
nutil vyhodit trumfa. První z hráčů skutečně přebíjí desítkou, avšak eso není v rukou 
druhého hráče, který shazuje jen zelenou osmu. Přebíjí esem náš spoluhráč, který dr-
žel v ruce zelené eso. �ynáší také jako první ve čtvrtém kole.

Čtvrté kolo začíná tím, že náš spoluhráč ještě jednou vynáší zelené. Donutí tak 
čtvr tého z hráčů po své levici, aby přebíjel trumfovým, tedy žaludským králem, za-
tímco hlavní hráč přihodí zeleného spodka. Druhý hráč, který je tentokrát poslední 
na řadě, se zbaví zelené devítky.

� pátém kole začíná hrát 4. hráč, který je nyní opravdu v tísni. Má totiž dvě desít-
ky plonkovou červenou a kulovou, provázenou kulovými listy osmičkou a sedmičkou. 
Nechce riskovat, a tak vynáší kulovou sedmu. První hráč tuší, že kulová řada jeho 
protiv níka je delší, že sedma je nesena jen proto, aby se čtvrtý hráč nezbavoval desít-
ky. Přebíjí tedy kulovým králem, zatímco druhý hráč přidává kulového spodka a po-
slední v řadě (náš spoluhráč) kulovou devítku.

Na tahu je v šestém kole s opravdu silnou kartou první hráč. Nese žaludskou de-s opravdu silnou kartou první hráč. Nese žaludskou de-opravdu silnou kartou první hráč. Nese žaludskou de-
sítku, která je (po vynesení esa) druhou nejsilnější kartou, a druhý hráč, který je bez 
trumfů, shazuje zeleného krále. Třetí přihazuje svou žaludskou osmu, čtvrtý v pořadí 
se nechce zbavovat desítek, a tak přihazuje kulovou osmu.

Jdeme do finále. Pro poslední štych si hlavní hráč ponechá poslední žaludskou 
kartu. �ynáší tedy kulové eso, druhý hráč přihazuje kulového filka, třetí se zbavu-
je červené devítky a čtvrtý musí přihodit (tentokrát už plonkovou) kulovou desítku.

Osmé kolo je již rozhodnuté. Hlavní hráč nese poslední trumf, žaludskou devítku, 
a postupně sbírá všechny ostatní karty, včetně červené desítky, kterou do této chví-
le držel čtvrtý hráč.

Hlavní hráč zvítězil, uhrál 7 z 8 ostrých karet, získal tedy 70 bodů, s posledním 
štychem je to 80 očí. Navíc jde o hru dvakrát flekovanou.
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Honery

Kromě toho, co jsme se doposud dozvěděli o mariáši, bychom si měli své znalos-
ti ještě doplnit o takzvané honery, o nichž hovoří zasvěceně autor publikace o křížo-
vém mariáši, jemuž dáme raději slovo, protože přesněji nelze pravidla vyjádřit.

Tak tedy, honery nazýváme sedmičku, osmičku a devítku v trumfové barvě. Hrát 
sedmu znamená závazek, že poslední osmý štych uhrajeme (zabijeme) na trumfovou 
sedmu. Obdobně osmu hrajeme na předposlední, sedmý štych. Hlásit devítku zname-
ná prosadit kartu na třetí štych od konce (v pořadí šestý).

Tyto honery (jednoho z nich, dva či všechny tři) se můžeme zavázat uhrát před 
započetím hry, a pak hovoříme o „hlášeném honeru“. Pokud se před započetím hry 
necí tíme na to, že můžeme některého honera uhrát, snažíme se ještě (podle situace) 
uhrát „honera tichého“ (jeho finanční hodnota je poloviční proti hlášenému). Uhra-
ného honera značíme pro snazší orientaci při placení obrácením příslušné karty (7, 
8 nebo 9) v balíčku svých uhraných štychů (jako „mariáše“). Neuhraného (zabité-
ho) honera značíme obrá cením této karty mezi uhranými štychy soupeře. Platí to jak 
o „tichých“, tak i o „hlášených“ honerech.

Pokud zahrajeme hlášeného honera dříve, než je jeho místo, i když štych uhraje-
me, považujeme ho za neuhraného („předčasný výron“). �dyž máme více trumfů, ne�výron“). �dyž máme více trumfů, ne��dyž máme více trumfů, ne-
smíme vynést hlášeného honera dříve než tyto trumfy. S výjimkou štychu, na který 
honer patří. (Například máme�li desítku a hlášenou sedmu, soupeř si trumfne esem, 
a ty nemůžeš přihodit hlášenou sedmu, ale musíš dát desítku.) Ohlásíš�li více honerů 
a musíš zabít štych některým z nich dříve, než je jeho místo, musíš dávat honery v po-
řadí od nejvyššího (devítka, osma, sedma) nehledě na to, jak byly tyto flekovány (tzn. 
neflekovaná hlášená devítka musí jít před flekovanou hlášenou osmou). Nehlášené 
honery můžeš nést libovolně. Vždy musíš zabít štych větším trumfem (pokud trumfa 
dát musíš), než přebil hráč hrající před tebou. Pokud by na tento štych měl přijít ho-
ner, považuje se za neuhraný. �dyž ho poneseš v některém z dalších štychů, obrátíš 
ho pouze na hromádku soupeřo vých uhraných štychů. Honery jsou tedy, jak patrno, 
náramným zpestřením hry.

Nakonec ještě pravidla pro hlášení honerů:
1. Volící hráč musí ohlásit honera (honery) současně s odkrytím volby (na poz�s odkrytím volby (na poz�odkrytím volby (na poz-

dější není brán zřetel). Hlásí „se sedmou“ (osmou či devítkou). Hlásíme�li všechny tři 
honery, používáme pouze výraz „malý čtenář“.

2. Je�li některý ze soupeřů vybaven silnými trumfy s honerem, může se pokusit 
uhrát tento honer „proti“. Hlásíme „flek a osma proti“, „osma s flekem“ (to v přípa�s flekem“ (to v přípa�flekem“ (to v přípa-
dě, že tvůj spoluhráč už dal flek na hru) nebo pouze „osma proti“, necítíme�li se do-
statečně silní na flek na hru. Vrcholnou hláškou je (a to se stává hlavně při nevydaře-
né volbě) „malý čtenář proti“.

3. Má�li volaný hráč dostatečně silné trumfy s honerem (minimálně tři), může 
si dovolit přihlásit volícímu hráči svého honera. Hlásí ho v momentě, když schvalu-
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je hru nebo na ni dává re. Řekne „osma s“ nebo „re a osma“. Často se takto přihlašují 
honery v případě, že čtyřka je tržena mezi volícím hráčem a jeho spoluhráčem. Nazý�
vají se „propagační honery“. Často nejsou flekovány (i když je jasné, že je to „propa�
gace“, a naděje na jejich uhráni je mizivá), protože je zde hrozba dosažení tiché stov�
ky ze strany volícího hráče.

Je-li pouze flek na hru a hlášený honer není flekován, nastává cenová rovnost ho�
nera a hry, složí se karty a nehraje se.

Pokud je hlášen honer „proti“, musí se hrát vždy, i když nebyl flek. Pokud není 
žádný flek, nehraje se a platí se honer i hra. Když jsou hlášeny dva nebo tři honery 
a je pouze flekována hra (útočníci si nedají na honery „re“), opět se nehraje a hráč (či 
hráči) hrající honery pobere finanční rozdíl mezi cenou honerů mínus cena flekova�
né hry (takzvaná „dobírka“).

Je-li flekován kterýkoli z honerů, musí se hrát vždy, i když nebyl flek na hru. Při 
fleku na hru a na honera má vždy přednost honer (je dražší), a proto jeho uhráni 
„obětu jeme” (je-li to nutné) hru. Při „fleku“ a „re“ na hru a honera bez fleku preferu�
jeme hru. Platí zásada, „co je dražší, to má přednost“.

Červené kolo

Připomeňme si i jeden z dalších pojmů, s nímž se v mariáši běžně nesetkáváme, 
totiž takzvané „červené kolo“. Toto červené kolo se hraje pro zpestření hry a života 
na samém konci mariášového utkání. Většinou prý nezůstává u jednoho kola, ale hra-u jednoho kola� ale hra�jednoho kola� ale hra�
je se červený „bicykl“ nebo „tricykl“, přičemž platí zásada, že je povinností hlavního 
hráče volit červenou barvu.

Hráč, který volí, tudíž ani nemusí odkládat trumfový list, pouze ohlásí hodnotu 
karty, s jejímž držitelem hraje coby s partnerem. Nemá-li na volbu ani jednu červe-s jejímž držitelem hraje coby s partnerem. Nemá-li na volbu ani jednu červe-jejímž držitelem hraje coby s partnerem. Nemá-li na volbu ani jednu červe-s partnerem. Nemá-li na volbu ani jednu červe-partnerem. Nemá-li na volbu ani jednu červe�
nou, volá „čtyřku“ (krále) nebo nehlásí nic, což se automaticky rozumí jako „čtyřka“. 
Čtyřku pak volí bez obav, protože v červeném kole není stovka povinná.

Betly a durchy se v červeném kole hrají zcela normálně, je tu jenom povinnost, 
aby volící hráč vyhrál finančně hru. Může tedy například prohrát hru, ale uhrát fle ko-
va ný honer, aby získal alespoň desetník. Pokud nebere, volí znovu, a to až do chvíle, 
kdy podmínku finančního vítězství splní. Výhra v betlu či durchu se do splnění výhry 
červeného kola nepočítá. Splnit povinnost výhry musí postupně všichni hráči, a pro�
to tedy hovoříme o červeném kole. Je nesporné, že se červeným kolem mariášová hra 
a noc poněkud protáhne.
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3. Licitovaný mariáš

Základní pravidla

Licitovaný mariáš bývá odborníky pokládán za vrcholnou hru svého druhu, tudíž 
má i své klasiky, znalce, rozhodčí, svou ligu, své mistry… Jednou z čelných postav se 
stal i Vladimír Šubrt, kterému také děkuji za materiál, z něhož budu citovat, zejména 
sehrávky, neboť v těch se klasika projevuje nejmarkantněji.

V licitovaném mariáši existuje ucelený systém soutěží a jejich bodového i finanč-
ního hodnocení. Vznikají ligy, divize, hráči se dělí na výkonnostní třídy a znalci vy-
pracovali téměř dokonalá pravidla. Podrobnější informace ovšem přesahují rozsah 
této publikace.

Protože již známe jazykové pojmy, názvy karet, slang mariášníků, základní poj-
my, hru ve dvou, ve třech, mariáš volený, uvedeme nejprve základní rozdíl, v čem se 
liší lici tovaný mariáš od voleného. Především je to v licitaci (tedy v dražbě). Tentokrát 
nevolíme trumfy, ale licituje se o talon, o dvě karty ležící uprostřed stolu, přirozeně 
rubem vzhůru. Talon získává ten, kdo dosáhl v licitaci nejvyššího stupně. Ten přebírá 
dvojici karet skrý vající jak možné zklamání, tak i naději.

Forhond vynáší jako první a má výhodu při licitaci. Chce-li některý ze zadáků zís-
kat talon, musí licitovat vždy vyšší stupeň než ten, o kterém forhond prohlásil, že jej 
drží, „má”. Nemůže-li tento už dále držet, přejímá výhodu hráč po levici, jemuž pak 
taktéž stačí hlásit, že nabízenou hru má.

Výhodu prvního výnosu však forhond neztrácí (výjimka: betl, durch). Obě tyto 
výhody má hráč, který dostal jako první od rozdávajícího do ruky karty. Výhoda vý-
nosu je velmi důležitý rozdíl od ostatních druhů mariášů.

Dále je rozdíl v rozdávání - tři hráči dostávají po deseti kartách, tedy dvakrát po 
pěti, přičemž dva listy tvořící talon zůstávají uprostřed stolu.

Poslední rozdíl je v počtu her. Zatímco betla, durcha, klasickou hru, stovku se 
sedmou anebo bez ní již z předchozích pravidel známe, tady vstupují do hry ještě dal-
ší možnosti: dvě sedmy a dvě sedmy a sto.

Postup licitace

Ve voleném mariáši je forhondem ten, kdo dostal první karty, tedy hráč, sedící po 
levici rozdávajícího (samosebou s výjimkou betla nebo durcha). Ten také zvolí trum-s výjimkou betla nebo durcha). Ten také zvolí trum-výjimkou betla nebo durcha). Ten také zvolí trum-
fovou barvu, a pokud se nic nezmění během „volby“, také vynáší.
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V licitovaném mariáši se forhondem stane ten hráč, který se mezi 12 možnými 
stupni „upsal“ k nejvyššímu závazku. Sebere talon a ohlásí licitovanou hru, má-li však 
dobré listy v talonu, může „jít“ ještě výš. Pod smluvený a vyhlášený závazek už ale se-
stoupit nemůže. První výnos má vždycky (až na výjimku betla nebo durcha) forhond.

Základní stupně licitace jsou:
Stupeň: 1 sedma
 2 sedma červená
 3 sto
 4 sto a sedma
 5 sto červených
 6 sto a sedma červených
 7 betl
 8 durch
 9 dvě sedmy
 10 dvě sedmy a sto
 11 dvě sedmy, červená trumf
 12 dvě sedmy, červená trumf a sto
Vlastní sehrávky se od voleného mariáše v podstatě nemění, s výjimkou závazku, 

hodláme-li uhrát najednou dvě sedmy. Hlavní pravidlo, které odlišuje licitovaný ma-
riáš od voleného, je právě licitování, které tomuto druhu hry dalo jméno. Pro platby 
v licito vaném mariáši platí následující tabulka:

Druh hry normálně s flekem re

1 sedma 0, 20 0, 40 0, 80

2 sedma červená 0, 40 0, 80 1, 60

3 sto 0, 40 0, 80 1, 60

4 sto a sedma 0, 60 1, 20 2, 40

5 sto červených 0, 80 1, 60 3, 20

6 sto a sedma červených 1, 20 2, 40 4, 80

7 betl 1, 50 3, 00 6, 00

8 durch 3, 00 6, 00 12, 00

9 dvě sedmy 4, 00 8,00 16, 00

10 dvě sedmy a sto 4, 40 8, 80 17, 60

11 dvě sedmy, červená trumf 6, 00 12, 00 24, 00

12 dvě sedmy, červená trumf a sto 6, 80 13, 60 27, 20
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Příklad zahájení

Hráč, který byl v předchozím kole forhondem, rozdává dvakrát po pěti kartách. 
Po prvním kole rozdávání odloží na stůl dva talonové listy. Pak začíná vlastní licita-
ce, přičemž první promluví zadák sedící po pravici rozdávajícího hráče. Zpravidla 
ohlásí sedmu. Z titulu výhody forhond většinou sdělí, že sedmu „má“ nebo „drží“. Za-
dák může pokra čovat v licitaci podle karet a vlastní odvahy. Stejně si počíná forhond. 
Avšak v dalším kole musíme jít vždy o stupeň výš. Nejvyšší stupeň licitace dává pak 
právo sáhnout po talonu.

Během licitace můžeme také směle předstírat, „blufovat“ nebo „dělat machra“, 
i když nám k tomu karta třeba vůbec neskýtá oprávnění. Dá se tedy říci, že licita-k tomu karta třeba vůbec neskýtá oprávnění. Dá se tedy říci, že licita-tomu karta třeba vůbec neskýtá oprávnění. Dá se tedy říci, že licita-
ce je do jisté míry „blufováním“, majícím za účel zmást a zbavit se konkurenta. Do -
mnívám se, že z tohoto hlediska nelze mít námitek proti licitování například sto 
a sedmy a jejímu ohlá šení, aniž je sedma v ruce. Za svoji licitaci je každý náleži-
tě odpovědný a nese přirozeně také eventuální následky - v tomto případě potrestá-
ní flekem. Často toto počínání zpest řuje hru, a to zdaleka není v licitovaném ma-
riáši na závadu.

Sehrávka - červená sedma

Jak již víme, základním typem hry je sedma, lepší hrou, tedy druhým stupněm, 
pak sedma červená. Účel je jednoduchý: hrát tak, aby jako poslední přebíjela zdvih či 
štych právě sedmička, nejlépe červená. Hru známe již z předchozích pravidel, a pro-
tože se nyní hraje o deset štychů, víme, že do devátého zdvihu by měl aktér připravit 
soupeře o vyšší karty, aby byl poslední výnos „tutový”.

Je výhodné, abychom si jednu barvu nechali dostatečně dlouhou (aspoň 4 kar-
ty), a to i za cenu, že nám zůstane v ruce plonková desítka, že se zbavíme některého 
mariáše, tedy páru král a filek. Protože se stává, jak uvádí zkušení hráči, že soupeři 
ve třetím kole před koncem jsou s danou barvou v koncích, bývá užitečné vynést kar-s danou barvou v koncích, bývá užitečné vynést kar-danou barvou v koncích, bývá užitečné vynést kar-
tu dané barvy, abychom (je-li to možné) uchovali sólovou sedmu pro poslední zdvih. 
Při šesti trumfech a výnosu vyhrajeme téměř vždy. Je přirozené, že sedmu chráníme, 
zvláště je-li mnohokrát flekovaná, až do konce.

Nyní zde uvádíme konkrétní příklad mimořádné konstelace karet včetně zajíma-
vého sehrání. Hráč C (zadák) hlásil červenou sedmu a karty jsou rozděleny násle-C (zadák) hlásil červenou sedmu a karty jsou rozděleny násle-(zadák) hlásil červenou sedmu a karty jsou rozděleny násle-
dovně:
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Jak vidíme, obě strany měly velmi silnou kartu, dokonce všechny mariáše, které 
samy o sobě tvoří dohromady rovnou stovku. Obě strany měly celkem v ruce 190, což 
bývá nezvyklé. Takže si obě strany věřily, došlo k „uragánu fleků“ a sehrávka, která 
nás bude dozajista zajímat, byla následující.

1. kolo: hráč A nese eso zelené
 hráč B přihazuje zelenou sedmu
 hráč C přebíjí trumfovou (červenou) osmou

2. kolo:  hráč C vynáší žaludského spodka
 hráč A desítku žaludskou 
 hráč B přebíjí červenou devítkou

3. kolo:  hráč B nyní trumfuje esem červeným
 hráč C přidává filka (čtyřka) červeného 
 hráč A maže zelenou desítku

4. kolo:  hráč B znovu trumfuje, aby zbavil hlavního hráče trumfů, 
 nese červenou desítku
 hráč C dává trumfového červeného krále
 hráč A přihazuje kulovou osmičku

5. kolo:  hráč B si v této chvíli červeným spodkem „došel“ pro červenou sedmu 
 a pak již spolehlivě dohrál zelenými, jichž měl celkem šest

Hráč A (forhond)

Hráč B (prostřední hráč)

Hráč C (zadák)
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Následky byly hrozivé - zadák uhrál jenom zelené eso, partneři získali 120. Takže 
si lze snadno spočítat, například v našich tabulkách, že jen osmkrát flekovaná sedma 
činí 128 korun. A to nepočítáme uhraných 120 bodů.

Úleva v licitovaném mariáši

Použijeme li termín „omyl“, znamená to, že můžeme složit hru, jestliže jsme 
napří klad slibovali uhrát sedmu, která nakonec v našem listě nebyla. Není-li možné 
vyhlásit jinou, vyšší hru, sdělíme svou kapitulaci. Pardon však platí jen pro tři barvy 
- nikoli pro červenou sedmu. Propočet je následující:

Za flekovanou sedmu 40 haléřů, mínus 10 haléřů za uhranou tichou hru, takže 
celková platba činí 30 haléřů.

O tom, jak hrajeme sto, sto se sedmou, sto červených, sto a sedm červených či 
betla a durcha, již víme mnoho z voleného mariáše. Na pravidlech sehrávky se vlast-
ně nic nemění. Samozřejmě existuje bezpočet taktických fint, které ovšem zvládne-
te až v mariášové praxi.

Představme si například, že bychom rádi oklamali soupeře a uhráli sto, ačkoli na 
úroveň svého listu sotva můžeme přísahat. Pokusíme se o fintu - máme například je-
dinou nízkou kartu jedné barvy, dejme tomu osmu kulovou. A v této barvě už žádný 
jiný list. Náš soused po levici drží v ruce kulovou desítku spolu se spodkem a filkem. 
Protože počítá, že se kule budou ještě otáčet, ponechá si desítku v ruce a přebíjí kulo-
vým spodkem. Přichází na řadu náš druhý protihráč, který se domnívá, že jsme osmu 
vytáhli jenom proto, abychom uchránili kulovou desítku. Uschová tedy eso a přebíjí 
králem. Je nesporné, co se stane vzápětí. Máme-li v ruce trumfovou kartu, bude dva-
cet zelených započítáno do našeho pokusu o uhráni stovky.

Zkrátka z 12 stupňů hry ovládáme již z předchozích pravidel všechny základ-
ní úkony, termíny i počítání, a nakonec už zbývají jen poslední dvě hry, dvě sedmy 
s červe nými trumfy a dvě sedmy se stovkou a červenými trumfy.

Sehrávka - dvě sedmy

Jak již víme z předchozího textu, vrcholnou čtveřicí her, k nimž můžeme dospět 
v licitovaném mariáši, jsou:

dvě sedmy 
dvě sedmy a sto 
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dvě sedmy, červená trumf 
dvě sedmy, červená trumf a sto

Začínáme-li dvojicí listů se sedmi kameny, dovedeme si i bez valné fantazie před-
stavit, že jde o vskutku umělecké dílo - sehrajeme-li s dvojicí soupeřů partii, která 
skončí tím, že neseme za sebou dvě sedmy, přičemž každá z nich získá štych, pak toto 
ukázkové vítězství netřeba komentovat. Kromě toho ještě „bodujeme“, jak známo, po-
sledním zdvihem. Přitom protivníci učiní během deseti zdvihů všechno pro to, aby 
nás donutili položit sedmy na stůl dřív. Kromě toho musí hráč, který ohlásil dvě sed-
my, získat ještě osmý zdvih, tedy třetí od konce, aby se dostal do ofenzívy a mohl udá-
vat tón a barvu v posledních dvou zdvizích.

Například: Ohlásí-li se zelená trumf, červená pomůže, znamená to mít třetí zdvih 
před koncem, vynést červenou a na závěr zelenou sedmu. Změní-li se pořadí, hra je 
prohraná, přestože nakonec také zůstaly dvě sedmy, ale v obráceném sledu. Zde je 
rozdíl mezi základní hrou „sedma“ již patrný.

Prostě k mistrovství patří ještě náhoda. Z pravidel pak plyne strategie této hry, 
která spočívá v tom, že během osmi zdvihů musíme oba protivníky zbavit karet, které 
by mohly „chytit“ dvě hlášené sedmy. Samozřejmě výhodné je, jsou-li dané listy rozlo-
ženy rovno měrně mezi všemi hráči. Jestliže si však jeden z protivníků udrží jednu sil-
nou barvu, která ohrožuje hlášenou sedmu, pak máme skutečně smůlu.

Podle V. Šubrta existuje na 15 skladeb karet, při nichž můžeme dvě sedmy uhrát. 
První, nejsnadnější varianta představuje (po převzetí talonu) sled: 7 trumfů a 5 po-
moc ných karet, obojí jakékoli hodnoty.

Odhazuje se 1 trumf a 1 pomocná karta, vynášet můžeme libovolnou kartou.
Další skladby karet licitovaného mariáše mají i jiné možnosti s menším počtem 

trumfů a s nejrůznější sestavou pomocných karet. Hráč, který vylicitoval dvě sedmy, 
drží v ruce 3 trumfy červené s esem a desítkou, dále 7 pomocných uzavřených karet 
kulo vých a 2 cizí esa. Odhazuje 2 malé pomocné karty kulové. Vítězství je v této hře 
málo pravděpodobné, a je možné jen při této ideální skladbě karet:

Hráč nese pomocné eso kulové, takže hráč � musí přebíjet trumfem, červenou os-� musí přebíjet trumfem, červenou os-musí přebíjet trumfem, červenou os-
mičkou, a od tohoto okamžiku má hlavní hráč tři trumfy, jeho protivníci jen po dvou. 
Je tedy nesporné, že už trumfovou sedmu musí uhrát. Samozřejmě uhraje v předpo-
sledním zdvihu i pomocnou sedmu kulovou.
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Sehrávka - dvě sedmy a sto

Tato hra je pak již „tuplovaný“ závazek, neboť kromě toho, že chceme v posled-
ních zdvizích uhrát dva štychy nejnižšími kartami, předpokládáme, že uhrajeme 
„sto“. Co se stovky týče, nemůžeme ji sehrát bez „čtyřky“, tedy mariáše, přičemž nám 
může scházet v trumfové barvě nanejvýš jedna desítka. Potom ovšem záleží i na síle 
pomocné barvy. Nicméně uhrát oba závazky najednou není snadné, a stává se, že prá-
vě stovka bývá příčinou prohry dvou sedem, nezvládne-li hráč záludnost této hry.

V. Šubrt popisuje průběh jedné hry, v níž selhala dobrá karta, a jak klasik licitova-
ného mariáše přiznává, byla tato hra zapsána do kroniky mimořádných her a událostí.

Hráč B, který sedí za vynášejícím, za forhondem, ohlásil dvě sedmy se stovkou 
červenou a s následujícími listy: má v červených krále, filka, spodka, 10, 7 (tedy rov-s následujícími listy: má v červených krále, filka, spodka, 10, 7 (tedy rov-následujícími listy: má v červených krále, filka, spodka, 10, 7 (tedy rov-
nou 50) a v žaludských krále, filka, spodka, 10, 7, (tedy desítku a další mariáš). Teo-
reticky by tento hlavní hráč mohl ztratit nanejvýš tři štychy.

Hráč C má v červených eso s osmou, eso, osmu a devítku v pomocných, a má na-C má v červených eso s osmou, eso, osmu a devítku v pomocných, a má na-má v červených eso s osmou, eso, osmu a devítku v pomocných, a má na-s osmou, eso, osmu a devítku v pomocných, a má na-osmou, eso, osmu a devítku v pomocných, a má na-
víc zastoupeny i další dvě barvy. Dal tedy odvážný flek na obojí, „ambo jamo“. Proti 
dvěma sedmám a tak silnému listu jde, jak se zdá, o vyslovenou opovážlivost.

Jak však hra probíhala:

1. kolo  hráč A nese kulového filka
 hráč B přebíjí trumfovou desítkou červenou 
 hráč C přiznal kulovou devítku

Hráč A (forhond)

Hráč B (prostřední hráč)

Hráč C (zadák)
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2. kolo  hráč B vychází se žaludským filkem
 hráč C přebíjí žaludským esem
 hráč A přebil červenou devítkou trumfovou
 
3. kolo  hráč A nese kulového krále
 hráč B přebíjí červeným trumfovým spodkem 
 hráč C přiznal kulového spodka

4. kolo  hráč B nese žaludskou desítku
 hráč C přiznává barvu žaludskou osmičkou 
 hráč A odhodil zelenou sedmičku

5. kolo  hráč B hraje spodkem žaludským
 hráč C přiznává devítku žaludskou 
 hráč A odhodil zelenou osmičku

6. kolo  hráč B vychází s králem žaludským
 hráč C přebil červenou osmou trumfovou 
 hráč A namazal desítku kulovou

7. kolo  hráč C nese zelené eso
 hráč A přiznává barvu zelenou devítkou 
 hráč B přebíjí trumfem, červeným filkem

8. kolo  hráč B musí trumfnout červeným králem
 hráč C přebíjí červeným trumfovým esem 
 hráč A namazal eso kulové

9. kolo  hráč C vynáší zeleného filka
 hráč A přebíjí zelenou desítkou
 hráč B přebíjí sedmou červenou trumfovou - změněné pořadí, prohrává

Tím je tato partie licitovaného mariáše ukončena. Ohlášený závazek, dvě sedmy 
se sedmou červenou s pomocnou barvou žaludskou, nebyl uhrán. Navíc zde není vů-s pomocnou barvou žaludskou, nebyl uhrán. Navíc zde není vů-pomocnou barvou žaludskou, nebyl uhrán. Navíc zde není vů-
bec důležité, že spoluhráči měli navíc dva mariáše k prohrané stovce. Je spíše k neu-k prohrané stovce. Je spíše k neu-prohrané stovce. Je spíše k neu-k neu-neu-
věření, že se taková bezesporu silná karta může prohrát. Hráč, který flekoval na obo-
jí, měl tento krát pravdu.
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4. Mariáš ve dvou

Mariáš ve dvou lze hrát s 32 listy tak, že nejprve rozdáme oběma hráčům po dva-s 32 listy tak, že nejprve rozdáme oběma hráčům po dva-32 listy tak, že nejprve rozdáme oběma hráčům po dva-
krát čtyřech listech. První hráč si z první čtveřice listů zvolí trumfy, potom dokoupí 
další čtyři karty, které leží na stole. Po sehrání každého zdvihu dobíráme z talonu dal-
ší list, takže máme stále v ruce osm karet.

Váha sedmiček, mariášů (tedy dvacítky a čtyřicítky v případě kombinací krále 
a filka) platí jako v každé jiné hře. Po celou dobu hry musíme přiznávat barvu, ctít 
trumfy, přebí jet a dodržovat klasická mariášová pravidla. Stejně se počítají body, roz-
hodující je získávání desítek, es a konečně posledního zdvihu, který se počítá dese-
ti body. Máme-li sedmu, můžeme ji hlásit - avšak pouze do okamžiku, dokud na stole 
leží karty talonu. S posledním listem na stole ztrácíme právo sedmu hlásit. Když jsou 
karty rozdány, má protihráč právo hlásit flek, re, tutti, a jít ještě výš, jak jsme zvyklí, 
přičemž každé naše „otočeni se“ znamená zdvojnásobení vkladu.

Jistou modifikaci mariáše ve dvou tvoří hra, kdy trumf si nevolí jeden z hráčů, ale 
po rozdání pěti karet každému hráči je další karta trumfem. Položí se lícem nahoru 
na stůl, a je-li to výhodné, tak si ji v průběhu sehrávky může některý z hráčů vymě-
nit za trum fovou sedmičku. Ostatní pravidla se nemění, přiznává se barva, ctí trumfy 
a přebíjí se po celý průběh hry; i počítání je samozřejmě stejné.

Potom jsou tu další pravidla, která jsou asi nejužívanější v zaběhnuté „hospod-
ské“ praxi. Vyšla v Čechách někdy počátkem století - napsal je dr. J. Chirewský, kte-
rý uvádí následující pokyny:

Každý ze dvou hráčů obdrží, jak víme, 8 listů. Předák volí z první čtveřice karet 
trumfy, potom si dobere zbývající čtyři listy. Zbývající hromádka čítající 16 listů leží 
na stole a hráči po každém štychu dobírají po jednom listu. Dokud leží talon, z něhož 
snímáme další listy, na stole, nemusíme ani ctít, ani přebíjet, ani respektovat trumfy. 
Teprve poté, co rozebereme balíček karet na stole, tedy jakmile je již sehrána polovi-
na listů a druhou půlku držíme v ruce, začínají platit striktní pravidla.

Ctíme barvy, přebíjíme, a nemáme-li v ruce nesenou barvu, přebíjíme trumfem. 
Stovku můžeme hlásit na začátku hry, jakmile jsme zvedli do rukou prvních osm lis-
tů hry. Sedmičku pak vyhlásíme během hry, ale jak již víme, nejdéle do okamžiku, 
než je zved nuta poslední karta ze stolu. Jak je patrné, při mariáši ve dvou není zvy-
kem hrát betla ani durcha.

A teď se již můžeme podívat na příklad klasické sehrávky dvou opuštěných mari-
ášníků. Nectíme v první půli barvu, nerespektujeme pravidla o přebíjení a soustředí-
me se na druhý „poločas“, kdy sehráváme s posledními osmi listy v ruce mariášovou 
hru podle klasických pravidel. V naší ukázce získal před prvním kolem hráč, který je 
na forhondu, tyto listy:
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Hráč A: Volí z prvních čtyř listů kule, má filka, sedmu, dále zeleného krále, žalu-
dovou devítku.

Hráč B: Zvedá všech 8 listů a má žaludského krále, filka, sedmu, červeného spodka, 
osmu, sedmu, zelenou osmu a sedmu.

Hráč A: Dokupuje kulového spodka, desítku a v zelených desítku a devítku. Nemá 
možnost zvláštních „hlášek“, ale při daném obsazení si může při čtyřech ku-
lich dovolit hlásit „sedmu“, kterou (jak uvidíme) také „uhraje“. Jak již víme 
z předchozího, stovka hlášena nebyla (i když bude uhrána).

Začíná vlastní sehrávka:

1. kolo  A nese zeleného krále, B zelenou osmu,
 A dokupuje žaludské eso, B zelené eso

2. kolo  A nese zelenou devítku, B zelenou sedmu,
 A dokupuje žaludskou desítku, B kulovou osmu

3. kolo  A nese žaludskou devítku, B žaludského filka,
 B dokupuje žaludskou osmu, A zeleného spodka

4. kolo  B nese červeného spodka, A zeleného spodka,
 B dokupuje červenou desítku, A kulového krále

5. kolo  B nese červenou sedmu, A kulového spodka,
 B dokupuje zeleného filka, A červeného krále

V tomto okamžiku má již forhond výraznou převahu: v trumfové, kulové barvě 
krále, filka, desítku, sedmu, v žaludech eso a desítku, v zelených, bohužel, plonkovou 
desítku a v červených krále. Forhond se nechce zbavovat předčasně vysokých karet, 
ale ani trumfů, které sehrají významnou roli v závěru hry.

6. kolo B vynáší červenou osmu, A červeného krále,
 A dokupuje kulovou devítku, B srdcového filka

7 . kolo  A vynáší kulovou devítku, B žaludskou osmu,
 A dokupuje červenou devítku, B žaludského spodka

8. kolo A vynáší červenou devítku, B červeného filka,
 A dokupuje kulové eso, B červené eso
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Karty na stole jsou rozebrány. Nyní dochází k finále hry, kdy začínáme ctít barvy, 
trumfy a respektovat přebíjení při následujícím rozložení listů:

Převaha prvního hráče je již zřejmá, a on také uhraje 100 a sedm, které ohlásil. 
Zbývá posledních osm zdvihů, v nichž přijde první hráč pouze o plonkovou osamo-
cenou zelenou desítku.

V prvním zdvihu tohoto druhého „poločasu“ nese první hráč žaludskou desítku, 
jeho protivník může pouze přihodit žaludskou sedmu.

Ve druhém zdvihu vyhrává opět první hráč svým žaludským esem, k němuž dru-k němuž dru-němuž dru-
hý hráč pouze přihazuje spodka.

Dalším, třetím zdvihem vyhrává kulové eso nad kulovou osmou protivníka. Dru-
hý hráč je již bez trumfů.

Ve čtvrtém zdvihu sbírá kulová desítka zeleného filka.
Pátým štychem kulový filek, který znamená 40 bodů (s kulovým králem), sbírá 

žaludského krále.
Šestý zdvih znamená obětování opuštěné zelené desítky, kterou přebíjí zelené eso. 

Tak se poprvé a také naposled v této části hry dostane na výnos druhý hráč.
předposledním zdvihu sebere kulový král červené eso soupeře a v posledním šty-

chu kulová trumfová sedma inkasuje červenou desítku.
Mariášníci, jak víme ze sledu frází, by asi prohlásili, že je „vymalováno“, že 

„U Bucků zhasli“, že je to „výbordelný“ nebo „butrtajkový“.
Leč hra ve dvou je zoufalstvím osamělých hráčů.

Hráč A

Hráč B
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5. Mariáš na počítači

Počítače se nám pletou do cesty podobně jako auta. Každou chvíli slyšíme o počí-
tačových virech, multimédiích, informační dálnici internetu a podobně. Je proto jen 
logické a zároveň záslužné, že v záplavě nabídky akčních her můžeme vidět úspěšné 
programy FLEK! a RE! pro hraní voleného a licitovaného mariáše.

Jak k jejich napsání došlo, je docela zajímavá historie.
Autor ing. Jaroslav Pivoňka k tomu uvádí:
Programátory vždycky lákaly hry, protože matematici jsou lidé docela lehce 

nenor mální, a proto snad ještě více hraví, než je běžný průměr. Není vůbec náhodou, 
že na matematicko-fyzikální fakultě jen kvetou takové vážné hry, jako bridž nebo ja-
ponské go. Ani ve světě tomu není jinak. Navíc lidi okolo počítačů vždycky fascinova-
la možnost jejich použití ke strategickým úvahám - co jsou vlastně třeba šachy jiného 
než na bezpečnou plochu hrací desky převedená válka?

Programování chce klid a čas. Času bylo hodně třeba na vojně. Mimochodem 
závěrečné soustředění studentů vojenské katedry Elektrotechnické fakulty ČVUT 
probíhalo na známém zámku na Zelené Hoře u Nepomuku, který asi každý zná ze 
Švandrlíkových Černých baronů. Tok myšlenek a asociací je zřejmý: Vojna - Švejk - 
hospoda - mariáš. A tak v roce 1978 vzniklo i pár poznámek a schémat k budoucímu 
počítačo vému programu.

České karty - na rozdíl od bridžových - mají přímo ideální počítačovou strukturu. 
Snad každý už někde zaslechl, že číselná soustava, na níž staví počítačová matemati-
ka, je binární, dvojková. Místo lidských řádů 10, 100, 1000 tu figurují mocniny dvou - 
2, 4, 8, 16, 32… Vidíte to? Čtyři barvy po osmi kartách, celkem 32 karet. Prostě samá 
„kulatá“ čísla - tedy jak pro koho, ale pro programátora rozhodně ano.

Problém však s koncem studentských časů skončil - podobně jako množství foto-
grafických negativů - mezi řadou jiných věcí čekajících na časy budoucí, třeba v dů-
chodu, až bude víc času.

Čas se našel až po dvanácti letech - to v roce 1990, kdy jsem se po proběhlých 
změnách rozhlížel, jak se uplatnit v možnostech volného podnikání. Věk sálových 
počí tačů, bílých plášťů, velkých databází a tun potištěných papírů byl za námi, čas os-
mibitových hraček typu Spectrum - jaké krásné hry se na tyhle hračky daly psát - byl 
už také pryč, a bylo třeba se nějak profesionálně vyrovnat s nastupujícími osobními 
počí tači a jejich krásnou grafikou.

Takže si koupím překladač Pascalu a na rozcvičení napíšu po letech zase nějakou 
hru. Jenže jakou? Honičky, bludiště a střílení jsou víceméně nudné, navíc je tu celo-
světově příliš mnoho konkurence, takže něco malého, českého, aby to lidi zaujalo ale-
spoň natolik, že mi občas někdo jaksi ze sympatie pošle nějaké to „kilčo“ - abych měl 
také alibi před manželkou, která tvrdí, že si jen hraju a k ničemu to není.

A tak se stalo, že jsem vytáhl dávné poznámky ze Zelené Hory.
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Ještě karty. Dnešními prostředky by se kreslily snadno, ale tehdy ještě tolik kresli-
cích programů nebylo, tak jsem si jeden - docela jednoúčelový - napsal taky sám a kar-
ty hezky jeden barevný bod po bodu nacvakal na klávesnici.

Než program začne hrát rozumně, musí hrát vůbec - to znamená respektovat 
pravi dla. To se povedlo poměrně rychle. Tou dobou jsem ukázal produkt několika 
známým, a ejhle - chytil se. FLEK! 1.15, vydaný jako ukázka v nakladatelství Melant-
rich v příručce o programu ArcShell, ještě vědomě hrál jako ponocný, ne-li hůře. (Ji-
nak se na pohled od ostrých verzí příliš neliší, pokud vám přijde do ruky, nesuďte ne-
rozvážně, a než začnete oprávněně nadávat, všímejte si, co se vám povedlo získat, 
a nesrovnávejte nesrovna telné.)

Pak už bylo třeba jen urychlit práci na vlastní herní logice. Následovaly další ver-
ze, z nichž poslední je FLEK! 3. 9. Ohlas na program byl poměrně značný, takže jsem 
si mohl dovolit věnovat čas vývoji mariáše licitovaného - RE! - to o dovolené v roce 
1994 v Bulharsku. Poslední verze licitovaného mariáše má označení RE! 1. 4, a ješ-
tě je co vylepšovat. Tenhle malý odstaveček představuje čtyři roky vývoje, ale tak už 
to u programů bývá.

Jak vlastně program postupuje.
Pokud by někoho zajímalo, jak je to „uvnitř zařízeno“, pak upozorňuji, že se tím 

vůbec netajím a že obecná logika většiny programů pro strategické či salonní hry, 
mezi něž lze mariáš zařadit, je v obecných rysech neustále táž a byla tedy použita 
i v tomto programu: menším dílem přesná logika, vedená výslovnými pravidly v pro-
gramu, větším dílem pak metody Monte Carlo a mlhavé (fuzzy) množiny. Hraje tedy 
zcela jinak než člověk, nepoužívá například (prozatím - a možná k vlastní škodě) in-k vlastní škodě) in-vlastní škodě) in-
formace o minulých hrách, tedy „jak šly štychy“ a jakým stylem ten který z protihrá-
čů hraje. Toto umějí lidé daleko lépe.

Ve stručnosti: Počítačový hráč (tedy program) si postupně upřesňuje (podle ka-
ret, jež již byly vyneseny) možné množiny karet, které protihráčům (tedy jeho „dru-
hému já“ a člověku) mohou zbývat v ruce. Karty, které doposud nebyly odehrány 
a o nichž nemůže usoudit nic určitého, opakovaně náhodně rozřazuje do rukou svých 
dalších simulova ných protihráčů. Pomoci rekurzivního algoritmu potom generuje 
(některá, samozřejmě ne všechna, na to by jaksi nebyl čas) možná pokračování hry až 
do jejího konce a finanč ního ohodnocení. Která pokračování budou probrána, záleží 
především na čase, jenž je k dispozici. Takže pozor! Program se chová různě na růz-k dispozici. Takže pozor! Program se chová různě na růz-dispozici. Takže pozor! Program se chová různě na růz-
ně výkonných počítačích!

O protihráčích (jeho druhému já a člověku) pak program předpokládá, že se rov-
něž řídí požadavkem maximalizace vlastního zisku. Za těchto okolností volí tu z mož-
ností pokračování, která vede k optimálnímu finančnímu ohodnocení.

Pokud je inteligence nastavena na spodní mez, program vůbec o ničem nepřemýš-
lí a odehraje první kartu, která v rámci pravidel vyhovuje (taky řešení). Tímto způso-
bem (a ne jinak) se ostatně chovala i demo verze.
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Mariášníka i matematika může příjemně překvapit, že při dostatečném IQ pro-
gram poměrně citlivě reaguje například na příležitost zahrát si tichou sedmu, což lidé 
často opomíjejí. Největším překvapením i pro autora a první oponenty naopak bylo, 
že se program neustále poměrně „lehkomyslně“ a zdarma zbavuje desítek, o jejichž 
ztrátě si spočte, že nemá na výsledek vliv. Stovka z toho nebude, hra je stejně roz-
hodnuta, tak je to jedno. Autora (a řadu dalších) tato vlastnost programu sice dráždí, 
avšak v zásadě proti podobné logice nelze mnoho namítat. Je ekonomická, občas ule-
tí, ale takový je i život.

Další perspektivy:
Je možné, že konečně splním své (kolikáté již) novoroční předsevzetí, vezmu si le-

tos konečně dovolenou a strávím ji s mariášem. Je co vylepšovat. Uživatelé mi posla-s mariášem. Je co vylepšovat. Uživatelé mi posla-mariášem. Je co vylepšovat. Uživatelé mi posla-
li řadu připomínek, za které jsem jim vděčný - jít víc po trumfech, dohrávat barvu, ne-
objíždět esa, a hlavně - dále vylepšit mazání.

Ozývají se také hlasy volající po čtyřce, Moravané si žádají taroky, lákala by mne 
síťová verze (úplný mor do firem - hrát po síti mezi kancelářemi). Námětů je prostě 
spousta. Teď už jen tu dovolenou…
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6. Nejpoužívanější fráze a slang 

Mariáš si nelze představit bez doprovodného komentáře hráčů, který podkreslu-
je atmosféru a napětí hry. Z hráčských frází uvádíme alespoň některé frekventovaněj-
ší věty a obraty.

Pozvání ke hře

například zní takto: „Tak budem působit“ nebo „Budeme působit“ či „Půjdeme po-budem působit“ nebo „Budeme působit“ či „Půjdeme po-působit“ nebo „Budeme působit“ či „Půjdeme po-
škádlit list“.

Někdy se říká: „Jsou tady s kozou“, což může znamenat krom pozvání ke hře také 
zelenou desítku.

Při rozdávání

se používají věty jako: „Abych nebyl jak ten starej Hurt, co rozdával furt“ nebo „Nebu-furt“ nebo „Nebu-nebo „Nebu-
du vám tu dělat Francka Syřinků“ a také „Kartám nesmí být vidět pod sukně“. 

Když se karty při rozdávání lepí, můžeme povzbudit rozdávajícího hráče slovy: 
„Sundej si rukavice!“ 

Padají-li karty z rukou hráče, který rozdává, můžeme poznamenat: „Na mostě by 
sis nezahrál“ nebo „Příště ti přinesu necky“.

Volba

je provázena výzvou: „Rychlá volba, dobrá volba“, „Poslouchám“, „Tak spusťte palbu“, 
„Jak si stojíme?“ nebo „Jak vypadáme?“ „Tak se pochlubte, jsem tady“, říká forhond. 
„Je jich tu sedm“, „Licituju ze zadnice sedmu“, „Střílím (či pálím) z vocasu sedmu“.
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Odpovědi na licitaci

mohou znít následovně: „Tu má každej“, poznamenáme k hlášené sedmě. „Nejsme 
malí!”, „Vidím”, „Mám”, „Držím”, „Nepustím”, „Sehraju”. „Nezdá se ti, že jsi trochu dr-dr-
zej?“, „To jsi proti mě hadrník. “, „Musíš se, synku, zlepšit!”, „Koukám na ni” (sedma 
nebo stovka). „No a co dál?”, „Zaplatím”, „To chci hrát”, „Gentlemani ještě nevymře-nevymře-ře-e-
li“. „Pásnu si“, „Pasu“ nebo „Pas“, když si netroufáme trumfovat. „Už jsem toho řek až 
dost“. „Sedm kulí jako v Sarajevu“, se hlásí, chceme-li uhrát kulovou sedmu anebo při 
přebíjení kulovou sedmou. „Kulema dobývali Brno“ lze užít, volíme-li jako trumfy ku-
lový list. „Sto a sedm kulí se na vás špulí“ (jde-li o sto a sedm v kulové barvě).

O talonu a hodnocení listu 

Když si chceme kartu pochválit, můžeme poznamenat, že „To není hra, ale kon-
cert“, „To je karta, na kterou by půjčil Rothschild“.

Nemáme-li v ruce slušnou kartu, můžeme poznamenat, že „Lepší špatná karta, 
než žádná” anebo „Sedm kurev, každá jiná“. 

„Je ve vlně“, „Je to v suchu“ poznamenáváme k výbornému listu. 
Když nahlédneme do dvou karet ležících v talonu, lze poznamenat „Šel tam honem, 
splakal nad talonem“ nebo „Trumf na vartě, hovno v kartě“. „Hergot, to by člověk ská-hovno v kartě“. „Hergot, to by člověk ská-v kartě“. „Hergot, to by člověk ská-
kal!“ „Po kupu hůř než před kupem” (obvykle, když nám přijde plonková desítka).

„Můžu já ještě vůbec hrát mariáš?” můžeme zanaříkat.
Když se chystáme podívat se na talon a volit, můžeme konstatovat, že „Kostky 

jsou vrženy, pravil Caesar“.
Po nahlédnutí do talonu můžeme své zklamání vyjádřit slovy: „Opona dolů, ka-

pelníkovi je zle”, „Kriste na nebesích, čím jsem zas urazil Kartiboga (Kartiducha), že 
mě trestá takovým talonem?”, „To jsou kaufy”, „Jak se tohle hraje?”.

Naopak uspokojení můžeme vyjádřit vazbou „No to je přímo výbordelný“ anebo 
„Jo, když se takhle koupí, tak se nikdy neprohloupí“. „Já mám kartu, že můžu trkat”.

Při dobrém dokoupení v talonu shledáváme, že „Tomu se říká pomoc do rodiny“, 
„Slepej holub našel zrno“ nebo „Štěstí se usmálo na otrhánka“.

O silné kartě říkáváme, že „Je to butrtajkový“, „Vono se to vokotilo!“, „Tak se nám 
to tu ženilo“ (nebo voženilo). „To je kup jak Čimboraso”, když máme v ruce mariášo-
vý list a silnou kartu.

Před zvednutím talonu můžeme obřadně poklepávat na talon se slovy „Musím to 
nechat ztrumfovatět“.

Zdá-li se nám, že hlavní hráč šel příliš vysoko, poznamenáme: „No to snad ne-
myslíš vážně?“

Když naopak nevylicitoval úměrně svému listu, řekneme, že mu „Ujel rychlík“. 
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Při rozpacích 

a váhání, co nést, hráči poznamenávají, že „Má porodní bolesti“ nebo „Má boles-
ti v krajině dolení“. Při rozhodování zda flekovat, či nikoli, poznamenává ostřílený 
hráč: „Kdo se bojí, sere v síni!”

Při dlouhém váhání nad výnosem lze povzbudit hlavního hráče slovy: „Jednu vy-
nes a řekni, že ti vypadla!“ „Budeš hrát nebo budeš pečetit svůj tah?“

Také se můžeme zmínit, že nás spoluhráč je „Myslivec“ nebo „Myslivna“, „Hra-
je pomalu a blbě“, „Jsi plnoletej, tak si to pořádně rozmysli“, „Nedáme si šlofíka?“, 
„Už jsi se vyspal?“ „Jo, to bychom si mohli vyprávět dějiny národa českýho!”, „Roz-
mysli si, Mařenko”. 

Z frekvence těchto reakcí si můžeme učinit představu o netrpělivosti a napětí ma-
riášníků během hry.

Flekování hry i sedmy

může být sděleno zcela nekonvenčně: „Od severu k jihu, od západu k východu“, „Sem 
a tam“ nebo „Tam a zpátky“, „Přes obě prdele” nebo „Přes obě půlky“, „Od Šuma-
vy k Tatrám“, „Od prdele k játrám“, „Stříhat a holit”, „Ambo”, „Ambo-jambo” nebo 
„Ambo-jámo“.

Jak vidno, zejména hospodští mariášníci patří mezi ostřílené hochy, kteří si ve 
slovníku dvakrát nevybírají.

V průběhu hry

můžeme poslední nesení trumf provázet slovy „Poslední kráva ze chlíva“. „Co je 
doma, to se počítá, „ konstatujeme při získaném zdvihu.

Při obětování ostrých karet, tedy desítky nebo esa, si povzdechneme slovy: „Co 
tam musí, to tam musí, už povídal Václav Kusý.“ 

Překvapení můžeme doprovodit poznámkou: „Ó, uklouzlo hraběti z úst.“
Při podivení se nad vlastním listem, můžeme poznamenat „Lidi, co je to za kar-

táč” nebo „Co to mám za kartáč“.
Než se situace vyjasní, můžeme pronést větu „Lukáš, tak se přece ukaž“.
Při hře v obraně a slabé kartě používáme výrazu „Čekat za bukem“.
Opatrné hře říkáme „Držet se při zdi“ a při špatné kartě si můžeme povzdechnout 

slovy, že „Pokaždé nemusí bejt posvícení“.
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Hra, v níž byly ohlášeny všechny čtyři mariáše, bývá označována podle slavné 
ruské pěvkyně jako „Jelena Obrazcovová“.

Polapení a chycení sedmy nebo desítky

provázíme slovy „Sedma hoří, volal dědeček“ nebo „Sedma klouče“, „Sedma je v Tra-
pezuntě“. „I kdyby za mořem byla” můžeme poznamenat, čekáme-li na desítku nebo 
sedmu. Neseme-li vysokou kartu, abychom soupeře donutili vynést desítku, většinou 
proto, aby náš partner ve hře mohl přebíjet esem, můžeme poznamenat, že „Pod pr-
dýlku vrazil sedlo“.

Před koncem,

když jdeme do finále, můžeme shledat, že „Je zbytečné mazat karty“. Jinou oblíbe-
nou větou je poznámka, že „U Bucků zhasli“. „Držte si klobouky, jedeme s kopce“, 
„Konec vysílání“ nebo „A už je vymalováno!“ jsou poznámky, které sdělují, že zby-
tek hry bude patřit nám.

Také se užívá „Vlajka“ a poslední štych komentujeme jedním slovem „Ultimo“. 
Hojně se užívá i fráze, že „Spadla klec“. Užívá se i sentence „Konec radovánek“, 
a jsme-li ve finále bez trumfů, můžeme hlásit „Vypucovaný kotel“.

Hodnocení hry

má také své oblíbené fráze. Hra, která se nehrála, ale při níž šlo uhrát stovku, může 
být označena jako „Zazděná stovka“.

Ten kdo nehlásil, a tedy „Zazdil“ stovku, je „Svobodným zednářem“.
Když nás kárá spoluhráč, že jsme si nepočínali nejšťastněji, odpovídáme, že „Po 

bitvě je každý generál“.
Hráči, který chce odejít, řekneme, že „O půlnoci se karta obrací“.
Slovy „Zkus si otočit židli“ můžeme poškádlit hráče, který prohrává.
„První hru rád zaplatím”, „První vyhrání, z kapsy vyhání” jsou běžné fráze spo-

jené s placením hry.
„Peníze jsou oběživo, “ povzdechne si hráč, který právě platí prohranou hru.
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„Když je štěstí unavené, sedne i na vola,“ můžeme se utěšit, když vyhrál některý 
z našich protihráčů.

Pochvala zní „Hraješ jako Paganini“, a chceme-li naopak pohanět svého protiv-
níka anebo špatně hrajícího spoluhráče, poznamenáme „Hraješ jako Paganini na bu-
ben”, popř. „Hraješ jako ponocný!“.

Nepodaří-li se nám uhrát jediný zdvih, pak „Jsme holí jako Prokop“ anebo pros-
tě ohlásíme „Holátko“.

K soupeři, který mnoho neuhrál, můžeme pronést při závěrečném hodnocení po-soupeři, který mnoho neuhrál, můžeme pronést při závěrečném hodnocení po-
známku, že „Počítaj u chudejch“.

Prohrajeme-li hru přičiněním spoluhráče, můžeme poznamenat, že je to jako 
„Bejt v každým hovně za kvedlačku“.

Nad špatnou kartou, prohrou nebo nízkou výhrou můžeme zoufat slovem „Grá-
fovat“.

Minulou hru můžeme pochválit slovy: „Sehráli to jako Stará Paka s Novou. „ 
Když se někomu daří, „Je v laufu“, a při úspěšné hře následované prohrou, můžeme 
poznamenat, že „Pokaždé nemůže být posvícení“. Když předvádíme karty s vylože-s vylože-vylože-
ným betlem nebo durchem, můžeme poznamenat: „A nekoukej mi do laufu. „

Z uvedeného sledu frází, jak čtenář pochopí, vyplývá, že mariáš se většinou hra-
je v dobré pohodě. Fráze, které jsou zde uvedeny, jsou jen malou ukázkou ze slovní-
ku této hry. Každá společnost má ostatně svůj vlastní slang, a sledem předchozích 
poznámek se můžeme nechat inspirovat, abychom sami přispěli ke slovníku a frázím 
mariášové hry.
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Vážení čtenáři,
pokud jste dočetli knihu o mariáši až do konce, svědčí to nejen o vašem zájmu a trpě-
livosti, ale přináší to i uspokojení vydavateli, který tuto publikaci připravil.
Nemyslete si však, že po jejím přečtení se automaticky stanete vynikajícím hráčem, 
budícím oprávněný respekt vašich protihráčů. Ani detailní vylíčení pravi del nemůže 
zdaleka vystihnout všechny jemné finesy, taktické manévry a dramatické okamžiky 
této hry, která svou vnitřní hodnotou daleko přesahuje všechny známé tzv. hospod-
ské hry. A proto tedy věcné a stručné vylíčení základ ních předpisů, pravidel a zavede-
ných zvyklostí může být v nejlepšim případě jen úvodem a prvním návodem do hry. 
Teprve po měsících a letech - jako ostatně v každé složitější hře či náročnější lidské 
činnosti - lze získat onu nezbytnou praxi se znalostí a ovládnutí všech nepostižitel-
ných nuancí úspěšné strategie a taktiky.
Název karetní hry mariáš je odvozen od francouzského mariage neboli svatby či man-mariage neboli svatby či man- neboli svatby či man-
želství, symbolizovaných v kartách partnerstvím smutných králů a krásných královen 
(nepoeticky nazývaných filek), jejichž svazek má cenu dvaceti bodů, a někdy dokon-
ce čtyřiceti, jedná-li se o barvu trumfovou. To je dobrý vklad do hry, a je-li doprová-
zen nejvyššími kartami ve hře, esy a desítkami, vytváří dobré předpoklady pro vítěz-
ství. A přece ten pravý půvab mariášové hry spočívá v tom, že obyčejná sedma nebo 
bezvýznamné osmičky, devítky i spodek, jakkoli jinak bezcenné karty, mohou jako 
maličký opuštěný trumf zabít eso či desítku, nebo dokonce oboje, a rozhodnout tak 
vyrovnaný souboj ve prospěch zdánlivého outsidera. V tom je mariáš demokratický 
jako málokterá jiná hra.
Kdo se jednou do mariáše zamiluje, uzavře s ním sňatek na celý život. Je to manžel-s ním sňatek na celý život. Je to manžel-ním sňatek na celý život. Je to manžel-
ství, ve kterém neexistuje nevěra a podvod, protože to charakter hry nedovoluje. Ma-
riáš je hra, která se dědí z otců na syny, a není výjimkou, že u jednoho stolu se sejdou 
děd, otec a syn jako rovný s rovným bez ohledu na rozdíl několika generací.
Mariáš je láska na celý život.
 Vydavatel
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