
 1 

Slovo prezidenta! 
Petr Hebák 

Ve svém programovém 
prohlášení na začátku 
minulého roku jsme si 
optimisticky dali za 
úkol zvýšit do dvou let 
počet členů ČBS 
z tehdejších 550 na dva 
tisíce. Na tomto zvýše-

ní se měly podílet především mimopražské 
kluby, zvláště v těch městech, ve kterých 
počet členů v posledním desetiletí neustále 
klesal. Dnes je jasné, že tento úkol ani zda-
leka nesplníme, i když zrovna v Praze počet 
členů vzrůstá a výuka bridže (především 
díky Marii Jelínkové a některým dalším) se 
stala už téměř samozřejmostí. Bez nových 
mladých hráčů nemáme nejmenší šanci 
konkurovat nejen v juniorských a univerzit-
ních soutěžích, ale ani v soutěžích mužů 
i žen. Světová bridžová federace registruje 
ve 109 zemích téměř 700 tis. hráčů, a z toho 
Evropa v 39 zemích má více než polovinu 
tohoto počtu. V Evropě má Francie i Nizo-
zemsko téměř 100 tis. evidovaných bri-
džistů, Itálie 35 tis., Anglie 29 tis., Němec-
ko 27 tis., Dánsko 22 tis. a Švédsko 15 tis., 
přes 5 tis. hráčů ještě uvádí Belgie (9), 
Skotsko a Polsko (8) a Izrael (5). Česká 
republika eviduje k dnešnímu dni 710 hráčů, 
přičemž méně než my uvádí 17 zemí, když 
např. úspěšní Bulhaři mají jen 122 členů, 
což je při zájmu o bridž v Bulharsku téměř 
neuvěřitelně málo. Našich 710 hráčů je 
evidováno v 25 klubech, ale skutečně 
funkčních je jenom několik málo z nich a 
rapidnější růst počtu členů jsme nezazna-
menali kromě Prahy téměř nikde. V Praze je 
v pěti klubech kolem 450 členů ČBS, což je 
skoro 65 % z celkového počtu. Obzvláště 

deprimující je situace na Moravě, kde 
v sedmi klubech je jen asi 90 hráčů, když 
v některých dříve velice úspěšných městech 
(zvláště v Brně, ale i Olomouci či Zlíně) 
skutečný klubový život téměř neexistuje. 
Nebýt několika málo jedinců zmizely by tyto 
kluby z bridžové mapy. Je to strašná škoda a 
žádné ústředí, komise ani překlady knih či 
jiné učební pomůcky tuto skutečnost nezmě-
ní. Bez obětavých nadšenců, nabídky předná-
šek na školách i jinde a bez promyšlené as-
poň trochu koncepční snahy se vůbec nic 
nezmění. Je dobře vidět v Uherském Hradišti, 
Ostravě i jinde, že to jde, ale nejde to nikdy 
samo. Je radostné vidět, že juniorů je rok od 
roku více, ale ten nárůst bychom potřebovali 
ještě výrazně větší. Bylo pro mě nesmírně 
krásné a povzbudivé krátce vidět letní bri-
džovou dovolenou na Sázavě, kde nejdříve 
junioři a pak asi padesát relativně starších 
hráčů trávilo přímo nadšeně dva bridžové 
týdny. Někteří pravidelní organizátoři bri-
džových týdnů mají nesmírnou zásluhu na 
rozvoji bridže a rád bych jim touto cestou 
poděkoval. Za všechny je třeba jmenovat 
aspoň Bohouše Picmause, Zdenu Tomčíko-
vou, Pavlínu Svobodovou, Zdeňka Frabšu, 
Boba Kociána, Marii Jelínkovou a omlouvám 
se těm, na které jsem případně zapomněl či o 
nich nevím. Rovněž nejde nevzpomenout 
zásluhy některých tradičních organizátorů 
velkých cen, bez kterých bychom ani těch 
osm až devět turnajů neuspořádali. Je to např. 
Miloš Bahník a Milan Franz v Pardubicích, 
celá rodina Táni Grosmanové v Olomouci, 
aktivní představitelé klubů v Liberci, Novém 
Městě nad Metují, BK 13 a BK Praha, Vác-
lav Kypta a všichni kolem něj v Českých 
Budějovicích, rodina Králíků v Uherském 
Hradišti a určitě jsem některé významné 
a obětavé bridžisty a organizátory neúmyslně 
vynechal, jako třeba Tomáše Etlíka v Praze. 
Poděkovat bych chtěl i těm, kteří podporují 
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náš bridž psaním do časopisu, webovými 
stránkami i organizací jednorázových turna-
jů atd. Je asi srozumitelné oč jde. Bez tako-
vých lidí nemá náš bridž žádnou naději 
v budoucnosti uspět v mezinárodní konku-
renci. My všichni bychom jim nejen měli 
aspoň poděkovat a pomáhat, ale snažit se 
najít další lidi a nové možnosti zvýšení 
obliby bridže u nás. Pak snad jednou ani to 
plánované číslo 2000 členů nezůstane jen 
krásným snem. Na závěr dnešního povídání 
mi dovolte pogratulovat Petru Jelínkovi  

 
 
(kterému za dva dny bude teprve 19 let) ke 
skvělému úspěchu, kterým je získání titulu 
mezinárodního rozhodčího na soustředění 
v Itálii v srpnu tohoto roku. Přeji mu jmé-
nem nás všech mnoho úspěchů a zároveň 
vyjadřuji naději, že další naši rozhodčí se 
postupně pokusí o totéž. K tomu však musí 
být vidět další zájemci, aby komise rozhod-
čích mohla trvale zabezpečovat výchovu 
nových kandidátů.  

Regensburg 2001 
Tomáš Fořt 

Koncem září obdržela naše země pozvánku 
na tradiční turnaj Länderkampf 2001 pořáda-
ný v Regensburgu 29.-30.9. Jedná se o zápas 
Open a žen reprezentací Německa 
a Rakouska na 48 rozdání a letos díky inicia-
tivě Neklana Chmelíka a Petra Hebáka jsme 
se zúčastnili i my. Turnaj provázelo, jak je již 
u nás celkem zvykem, nominační šachování, 
když téměř na poslední chvíli odřekla jedna 
dvojice ze čtyřčlenného týmu Open a předem 
nebyla určena náhradní. Naštěstí se vše dobře 
vyřešilo a týmy mohly vyjet. 
Družstva hrála ve složení: 
Česká republika Open 
Filip – Kopřiva, Volhejn - Fořt 
Česká republika ženy 
Hnátová – Erdeová, Pokorná – Svobodová, 
Bahníková - Lančová 
Rakousko open 
Babch – Bieder, Pörstl - Saurer 
Rakousko ženy 
Grümm – Kriftner, Erhart - Terraneo 
Německo open 
Marsal- Fritsche, Engel - Maybach 
Německo ženy 
Wenning – Heinrich, Gladiator – Schrecken-
beager 
 
V Open jsme porazili domácí, ti porazili 
Rakousko a Rakousko Českou republiku. 
V ženách porazilo Rakousko obě své soupeř-
ky a Německo i náš tým. 
Celkové pořadí ze všech zápasů: 

1. Rakousko 82 
2. Německo 58 
3. Česká republika 39 

Naše reprezentace víceméně splnily očeká-
vání. Open dokonce vyhrálo většinu částí 
svých zápasů, ale posledních 16 sobotních 
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večerních rozdání s Rakouskem je stálo 
hodně bodů. Oba soupeři Open byli podle 
evropských statistik silnější než my, ale 
ženy porazily Německo na Tenerife 
v posledním zápase 23:7 a připravily je 
o lepší medaile, takže jsme od nich i zde 
očekávali trochu více. 
Úspěšné byly ale i diplomatické a společen-
ské aktivity a je možné, že některý další 
ročník, možná i příští, se bude konat i u nás. 
Absolvovali jsme prohlídku města, kde 
hostitelé hrdě zdůrazňovali, že první zmínky 
o Regensburgu jako městě jsou již z roku 
179 n.l., kdy již mělo 8 tisíc obyvatel (letos 
je to již kolem 150 tisíc) a že jejich kamen-
ný most je o 200 let starší než jeho kopie 
v Praze. Za zmínku také stojí dóm, kom-
pletně renovovaný, s nádhernými barevnými 
okny. A ještě jeden nebridžový postřeh. 
Taxikáři byly většinou ženy. Zřejmě to 
v Německu není tak lukrativní povolání 
jako u nás.  
A teď také něco bridžového. Tato partie 
proti Rakousku se mi líbila pro přesnou 
obranu, kterou jsme s partnerem převedli. 

Rozdání 18 
NS v druhé 
rozdával E 

♠KJ532 
♥A1095 
♦K 
♣J103 

 

♠8 
♥873 
♦A8654 
♣K975 

 ♠Q96 
♥KJ64 
♦J7 
♣Q862 

 

♠A1074 
♥Q2 
♦Q10982 
♣A4 

 

 
Do 4♠ z N jsem vynesl ♣6. Hlavní hráč 
vzal esem a zahrál malé káro. Nyní správně 
odhadl situaci Vítek a položil eso. Na jím 
zahraného ♣K jsem dal 8 a partner opravdu 

zahrál srdce. Soupeř propustil k dámě a zdvih 
jsem sebral ♥K. Následovala ♣Q, kterou 
soupeř přebil na stole. Následovalo přirozené 
odehrání ♠A a partii již nelze splnit. Protože 
na druhém stole soupeři nebránili tak přesně, 
získali jsme 13 IMP.  

MS žen v individuálu 
Tomáš Fořt 

Společně s  mistrovstvím světa v individuálu 
mužů se odehrála i stejná soutěž žen. Jak 
jsme již uvedli v jednom z minulých čísel, 
vyhrála ji Francouzka Benedicte Cronier. 
Podívejme se nyní na její hru. 

NS první, 
rozdával N 

♠K10632 
♥109 
♦QJ10 
♣KQ3 

 

♠J9 
♥KQJ854
♦942 
♣J8 

♠AQ87 
♥A7 
♦K85 
♣A1092 

 

♠54 
♥632 
♦A763 
♣7654 

 

 
Západ 
Harasi-
mowicz 

Sever 
Saul 

Východ
Cronier

Jih 
Vriend 

 pas 1 BT pas 
2♦1) pas 2♥ pas 
3 BT pas pas pas 

1) Texas na srdce 
 
Všechny hráčky měly předepsaný jednotný 
systém: 
• Drahé pětilisty a lepší levná. 
• Silný BT s texasy. 
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• Silné 2♣, forcing do hry. 
• 2♦ - silný list na jedné neurčené barvě. 
• 2♥, 2♠ - slabé dvoutriky. 
• Negativní kontra do úrovně 3♠. 
• Výnosy od figur do barvy třetí, pátá a do 

BT čtvrtá. 
Západ, u nás velmi dobře známá Eva Hara-
simowicz, zvolila ostré 3 BT. Asi by bylo 
lépe použít na 1 BT rovnou 3♥, pokud by 
měly význam šestilistu se dvěma figurami 
a nic vedle, tak jak to bylo například 
v italském Modrém trefu. 
Vried vynesla ♣6. Saul položila dámu 
a Cronier, která viděla, že výnos nemůže být 
čtvrtá shora, přidala dvojku! Bylo jí také 
jasné, že situace je pro Saul k nepřečtení. To 
se ukázalo jako pravda a Saul, u nás možná 
známější pod původním jménem d’Ovidio, 
vrátila krále. V koncovce pak ještě zahodila 
příliš brzy piky a hlavní hráčka udělala 
12 zdvihů.  
Další rozdání ukazuje styl u nás prakticky 
neznámých hráček Číny. Jejich hvězda Sun, 
přezdívaná vzhledem ke svému stylu, zřej-
mě nikoliv zcela neprávem, šílená Sun, se 
s kartou: ♠1086 ♥K6 ♦J1094 ♣Q864 
rozhodovala, co dál po sledu: 

Západ Sever Východ
Sun 

Jih 

1♦ 2♦1) pas 4♥ 
4 BT 5♥ ?  

1) Obě drahé 
 
Věrna své přezdívce zalicitovala Sun 6♣ 
a po kontra spadla za 1100. Na druhou stra-
nu nutno říci, že po 4 BT partnerky, slibují-
cích 4-list trefový, si dovedu představit 
karty, kde bude trefový závazek lepší než 
kárový.  

Na pokraji propasti 
Pavel Selucký (ze zahraničních materiálů) 

Je to již téměř desetiletí (Yokohama, 1991), 
co bylo hráno semifinále Bermuda Bowl bez 
týmů USA. Vloni se to na Bermudách přiho-
dilo téměř také. Oba týmy se dostaly do vel-
kých potíží a vypadalo to, že neuspějí, ale 
oba týmy se nakonec dostaly o příslovečný 
vlásek do dalšího kola.  
Porážka s týmem USA 2 rvala srdce 
chrabrým Polákům, kteří podlehli jen v jedné 
ze šesti sad rozdání, a přesto nepostoupili. 
Stejně rozladění byli Italové, kteří v jednu 
chvíli vedli proti USA 1 o 20 IMP a stejně 
nakonec podlehli. Podmínky turnaje nakonec 
svedly v semifinále oba týmy USA proti 
sobě, v druhé dvojici bojovala o finále Brazí-
lie s Norskem.  
V zavřené místnosti hrál první sadu rozdání 
pár Kowalski - Romanski proti páru Rosen-
berg - Mahmood. 
 
V rozdání 7 nalezl Zia jeden ze svých zniču-
jících výnosů. 
 

Rozdání 7 
oba v druhé
rozdával S 

♠A10842 
♥A4 
♦743 
♣A85 

 

♠Q 
♥Q1043 
♦A1082 
♣K1076 

♠K7 
♥K87 
♦K965 
♣QJ43 

 

♠J9653 
♥J962 
♦QJ 
♣92 
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Západ 
Romanski 

Sever 
Rosenberg 

Východ
Kowalski

Jih 
Zia 

   pas 
pas 1♠ pas 2♠ 
pas pas 2 BT 3♠ 
3 BT pas 4♣ pas...

 
Bez jakéhokoliv váhání se objevil na stole 
kárový kluk. Vydražitel vzal esem na stole 
a zahrál krále trefového, kterého vzal Sever 
a vynesl káro. Vydražitel pustil k singl dá-
mě Jihu, ten vynesl pik k esu Severu a káro-
vý snap znamenal 2 pády a +200 pro SJ 
a trpký úsměv na tváři Východu. 
Bez tohoto výnosu může vydražitel splnit, 
když uhádne rozlohu Jihu 5-4-2-2 před jeho 
rozehráním kár. Znamenalo to zisk 3 IMP 
pro USA 2, neboť v otevřené místnosti 
splnili Poláci 2♠ za +110. 

Rozdání 13 
oba v druhé 
rozdával N 

♠KJ532 
♥42 
♦4 
♣KQJ84 

 

♠AQ1074 
♥KQ5 
♦Q98 
♣106 

 ♠9 
♥109763
♦AKJ6
♣A72 

 

♠86 
♥AJ8 
♦107532 
♣953 

 

 
Západ 
Romanski 

Sever 
Rosenberg 

Východ
Kowalski

Jih
Zia

 pas 1♥ pas
1♠ 2♣ 2♦ 3♣
4♥ pas pas pas

 
Zde Zia vynesl trefovou pětku, a když 
Kowalski propustil Rosenbergova kluka, 
přešel na singl káro, které vzalo eso. Když 

byl vynesen trumf, hned bylo eso na stole 
a vyneseno káro do snapu. Sever vynesl ♣K 
k esu vydražitele. Vydražitel odehrál vysoké 
karty a doufal, že dostane Sever do skvízu. 
Ale Rosenberg mohl odhodit všechny trefy 
a nechat Zia s životně důležitou ♣9. „Měl 
jsem štěstí, že jsem ji nevynesl“ žertoval Zia! 
Protože Martel - Stansby získali +500 za 3♣ 
s kontrem, znamenalo to zisk 12 IMP pro tým 
USA 2. 
Oba týmy USA vstupovaly do posledního 
kola čtvrtfinále jen s minimálním náskokem, 
USA 1 o 1 IMP, USA 2 o 5 IMP. 
V bridžorámě se Poláci dostali do vedení při 
rozdání 5, když Krzystof Jassem a Piotr Tus-
zynski splnili hru v trefech, zatímco Chip 
Martel a Lew Stansby spadli při částečném 
závazku v srdcích. Po zisku 10 IMP se Poláci 
dostali o 4 IMP dopředu. 
V dalších třech rozdáních smetli Poláci 
USA2 poměrem 31: 0 IMP, 14 z nich získali 
v následujícím rozdání: 

Rozdání 9 
EW v druhé
rozdával N 

♠J63 
♥943 
♦J43 
♣KJ108 

 

♠1087 
♥QJ5 
♦Q1086 
♣AQ3 

♠A93 
♥AK107 
♦K972 
♣76 

 

♠KQ42 
♥862 
♦A5 
♣9542 

 

 
Oba páry na EW vydražily 3BT a u obou 
stolů vynesl Jih malý pik. V zavřené místnos-
ti Martel neuhodl ♦J a třikrát spadl za 300. 
V otevřené místnosti vynesl Zia ♠4. Tuszyn-
ski se skrčil, když Rosenberg zahrál kluka, 
a skrčil se znova, když bylo v pikách pokra-
čováno. 
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Když Zia vzal zdvih ♠K, mohl závazek 
porazit vynesením trefu, on však pokračoval 
v pikách. Tuszynski se při hraní kár nesple-
tl, zahrál malé káro k dámě a propustil vrá-
cené káro k esu. Zia mohl odehrát vysoký 
pik, ale obránci již žádný zdvih nezískali. 
Plus 600 znamenalo 14 IMP pro Polsko. 
(Také tým USA 1 utrpěl velkou ztrátu při 
tomto rozdání, neboť Eric Rodwell dvakrát 
spadl při 3BT, které však ve druhé místnosti 
splnil Dano de Falco). 
Polsko získalo dalších 6 IMP v rozdání 10, 
když Michal Pszcola uhrál nadzvih 
v závazku 2♠, zatímco Rosenberg spadl 
jednou z 1NT. Poláci zaznamenali další 
dvojciferný zisk v následujícím rozdání. 

Rozdání 11 
oba v první 
rozdával S 

♠10975 
♥AJ9 
♦J6 
♣10853 

 

♠QJ64 
♥105 
♦A973 
♣AK7 

 ♠AK832
♥KQ732
♦5 
♣J4 

 
♠- 
♥964 
♦KQ10842
♣Q962 

 

 
Západ 
Stansby 

Sever 
Pszcola 

Východ
Martel 

Jih 
Kwiecien

   2♠1) 
kontra pas pas rekontra2)

pas 3♣ 4♣ pas 
4♠ pas pas pas 

 

1) Slabá karta s trefy nebo káry nebo drahý-
mi barvami. 
2) SOS. 
 

Polský zásah do dražby zkomplikoval 
Stansbymu a Martelovi odhad slemových 
možností a ti se zarazili na hře. 

Západ
Jassem

Sever 
Rosenberg

Východ 
Tuszynski

Jih 
Zia 

   2♦ 
kontra 3♦ 4♦ pas 
4♠ pas 4 BT pas 
5♠ pas 6♠ pas... 

 
Jassemovo kontra na 2♦ v učebnicích dražby 
nenajdete, ale v tomto rozdání to zapracovalo 
dobře, neboť Tuszynski došel do slemu. 
Jassem snadno udělal 12 zdvihů za 980. 
Z původního deficitu 6 IMP bylo nyní Polsko 
31 IMP napřed. 
Mezitím Itálie, která byla za USA 1 
o 11 IMP, se dostala rázně kupředu, když ve 
třech rozdáních získala 26 IMP. 
Jeff Meckstroth a Rodwell pomohli zastavit 
příliv italských bodů vydražením pikového 
slemu s kartami EW v rozdání 11, zatímco 
Falco a Guido Ferraro hráli 3BT plus dva. 
Znovuzrození pro USA 2 začalo při rozdání 
12. tedy na posledních třech krabicích, proto-
že rozdání 15-16 se hrála v bridžorámě jako 
první. 

Rozdání 12
NS v druhé
rozdával W

♠1098 
♥AK107 
♦Q1062 
♣J5 

 

♠53 
♥QJ8 
♦AKJ875 
♣Q4 

♠J6 
♥962 
♦943 
♣109632 

 
♠AKQ742
♥543 
♦- 
♣AK87 

 

 
V zavřené místnosti Stansby otevřel 
s kartami W slabý 1NT (12-14). Po dvou 
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pasech Kwiecien skočil na 4♠ a ukončil 
dražbu. Snadno udělal 13 zdvihů za 710. 
V otevřené místnosti Zia a Rosenberg udě-
lali, co bylo třeba. 

Západ 
Jassem 

Sever 
Rosenberg 

Východ 
Tuszynski

Jih
Zia 

1♦ pas pas 2♦1)

kontra 3♣2) pas 4♠ 
pas 5♠ pas 6♣3)

pas 6♥4) pas 6♠ 
pas pas pas  

1) Na obou drahých!? 
2) Pokus o hru v srdcích. 
3) Pokus hrát na 4-4. 
4) Návrh konečného závazku. 
 
Jednu chvíli si Rosenberg pohrával 
s myšlenkou dražit velký slem – a kdyby 
znal stav utkání, určitě by to udělal. Nako-
nec však pasoval 6♠. Jassem vynesl ♦K, 
kterého Zia snapl, potom zahrál ♠A a malé 
srdce k desítce stolu. Od tohoto okamžiku to 
byla procházka, neboť team USA zazname-
nal velice potřebný obrat 13 IMP. Zia 
a Rosenberg byli jediní v Bermuda Bowl 
a Venice Cup, kteří vydražili slem. 
Pro Německo to byl v tomto rozdání jediný 
zisk v utkání proti Rakousku. Rakušané 
nedražili slem a kdyby to dokázali Němci, 
dokonali by dokonalý comeback ze ztráty 
42 IMP před poslední sadou rozdání. 
V tomto okamžiku se Němci přiblížili na 
11 IMP a stále měli naději vyhrát. Do slemu 
však nedošli a Rakousko postoupilo do 
semifinále. 
Lew Stansby a Martel pomohli USA 2 
k dalšímu zisku dražbou v tomto rozdání: 

Západ 
Stansby 

Sever 
Pszcola 

Východ
Martel 

Jih 
Kwiecien

 1♥ kontra 2♦ 
2♠ pas 3♠ pas 
4♠ pas pas pas 

 
Rozdání 13
oba v druhé
rozdával N 

♠K9 
♥QJ10954
♦97 
♣A104 

 

♠Q1065 
♥AK62 
♦83 
♣763 

♠AJ82 
♥87 
♦A102 
♣KQ85 

 
♠743 
♥3 
♦KQJ654 
♣J92 

 

 
Martel věděl, že jeho zvýšení na 3♠ není 
korektní, ale dovedl si představit, že tým 
potřebuje pomoc. Stansby spolupracoval 
a vydražil hru ve druhé. S ♠K v impasu 
a trefy dělenými 3-3 neměl Stansby po výno-
su ♦7 žádné starosti se vzetím 11 zdvihů. 

Západ
Jassem

Sever 
Rosenberg

Východ 
Tuszynski

Jih 
Zia 

 2♥ kontra pas 
2♠ pas pas pas 

 
Nejenom že Poláci propásli hru, ale Jassem, 
ovlivněn zřejmě Rosenbergovou hláškou 2♥, 
udělal jenom 9 zdvihů.  
V polském časopisu „Brydż“ to ostatně Jas-
sem sám komentuje: „Znehodnotil jsem si 
držení v srdcích. Naopak za případnými 
figurami partnera v levných barvách budou 
figury Zii“. Nevzal přitom ale do úvahy, že 
Zia a Rosenberg hrají velmi seriozní bloky 
o síle 9-11 bodů.  
Po srdcovém výnosu a trefu do krále propus-
til káro k Jihu, který vyrazil eso stolu. Jassem 
snapl ♦10 stolu desítkou pikovou, ale Ro-
senberg přesnapl králem a dal Ziovi srdcový 
snap. A♣ ještě muselo přijít, a tak Jassem 
získal jen 140 a ztráta byla 11 IMP. 
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Poslední bylo v bridžorámě rozdání 14. 
Když přišlo, byli Poláci o 1 IMP vpředu. 

Rozdání 14 
oba v první 
rozdával E 

♠106 
♥QJ985 
♦A932 
♣J5 

 

♠AJ754 
♥6432 
♦8 
♣742 

 ♠83 
♥K10 
♦KQJ4 
♣AKQ86 

 
♠KQ92 
♥A7 
♦10765 
♣1093 

 

 
Západ 
Stansby 

Sever 
Pszcola 

Východ
Martel 

Jih 
Kwiecien

  1♣ pas 
1♠ pas 2♦ pas 
2♥ kontra pas pas 
3♣ pas pas pas 

 
Kwiecien vynesl ne příliš šťastně ♥A 
a Martel omezil další ztráty na jeden pik 
a dvě kára, získal 110. 

Západ 
Jassem 

Sever 
Rosenberg 

Východ 
Tuszynski

Jih 
Zia 

  1♣1) pas 
1♦2) 1♥ 1 BT 2♥ 
3♠ pas pas pas 

1) Polský - minimální vyvážená karta nebo 
jakákoliv silná karta 

2) Negativní 
 
Tuszynského rozhodnutí rebidovat 1 NT 
raději než 2♣ se ukázalo být drahým. (Zde 
opět američtí komentátoři neznají přesně 
systém Poláků a sám Krzysztof Jassem 
nazývá hlášku 2♣ jako „experimentální 
nedolicitování“.) Jassem, který nevěděl, že 
jejich strana má trefový fit, ukázal své piky 
na třetím stupni. Patrně chtěl ukázat, že je 

blízko maxima své předchozí hlášky. Tus-
zynski se dlouho rozmýšlel než pasoval 3♠, 
evidentně uvažoval o 3BT. Otázkou je, zda 
by po Tuszynského hlášce 3BT vynesl Zia 
smrtící ♥A. 
Proti 3♠ vynesl Rosenberg ♥Q ke králi 
a esu. Zia vrátil barvu ke klukovi Rosenber-
ga. Ten zahrál třetí srdce snapnuté nízko na 
stole a přesnapnuté Jihem. Přišlo káro k esu 
Rosenberga a čtvrté kolo srdcí bylo snapnuto 
8 na stole a přesnapnuto králem Jihu. Když 
byl nyní na stole bez trumfů pro impasování, 
Jassem nemohl docílit nic lepšího než dva 
pády za -100. 
To znamenalo 5 IMP pro USA 2 a těsné 
vítězství 165-161.  

Žermanice 2001 
Tomáš Fořt 

Jako v každém z posledních let se i letos 
konaly tradiční Žermanice. Počasí sice přálo, 
ale letos se mimořádně ve stejnojmenné pře-
hradě koupat nedalo. Dalo se ale hrát fotbá-
lek, petanque, jezdit na koni nebo hrát bridž. 
A toho posledního bylo dostatek.  
Týden začal jako pokaždé bleskovým turna-
jem šestnácti družstev. 
1. OSPA Martynek s., Kocián,  

Minaříček, Novotný 
91.0 

2. SOVA Kašák, Pientka,  
Jabornický, Volák 

78.0 

3. Bubr Volhejnová, Melicharová,  
Tauber, Tauberová 

76.0 

4. Andulka Krausová, Picmaus,  
Ludvík, Kraus 

73.5 

5. Družba Heppner, Sůra,  
Pšeničková, Šikra 

68.0 

 
Hlavní soutěží byl turnaj 15 družstev, hraný 
systémem každý s každým. Zde je pořadí na 
prvních místech: 
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1. ČSR Mokráň, Vašíček,  
Hozda, Němec 

274

2. Žihadlo Hartmann, Vaněk,  
Židková, Šklíba,  
Sůra, Heppner 

273

3. Andulka Krausová, Picmaus 
Ludvík, Kraus 

272

4. SoVa Pientka, Kašák,  
Jabornický, Volák 

237

5. Ospalci Bydžovský, Demlová,  
Šrubař, Tomčala 

212

 

 
Vítězové týmů 

 
Neméně důležitý byl i hlavní párový turnaj 
34 dvojic. 
1. Kašák – Pientka 62.56
2. Mokráň – Vašíček 61.42
3. Jabornický – Volák 58.55
4. Heppner – Sůra 57.46
5. Hozda – Němec 55.95
6. Picmaus – Krausová 54.19
7. Baláš – Minaříček 54.17
8. Kaštovský – Kovář 54.08
9. Petrovská – Petrovský 53.15
10. Krásová D. – Schulzová 52.91
 
Z něj je i následující rozdání, které lze po 
zvážení indikací ze zásahu do dražby 
a prvního výnosu splnit. I tak je ale třeba 
mít trochu rentgenové oči. 

Rozdání 28
II. kolo
NS v druhé 
rozdával W 

♠Q3 
♥A10 
♦KJ1042 
♣AQ98 

 

♠95 
♥Q653 
♦865 
♣K1043 

♠KJ1076 
♥J982 
♦Q 
♣J52 

 

♠A842 
♥K74 
♦A973 
♣76 

 

 
Hrál jsem poněkud optimistický závazek 7♦ 
ze Severu po tom, co Východ zasáhl do lici-
tace 1♠. Východ nešťastně vynesl, jak se 
ukázalo, jediný zadávající výnos ♥2. Umíte 
už splnit závazek? 

 
Večerní turnaj 

 
Musí sedět ♣K, je nutné ulovit ♦Q a pak 
dostat Východ do piko-srdcového skvízu. Je 
ale potřeba jemnější načasování. ♥Q bereme 
esem a můžeme hned přejít na stůl na ♥K. 
Pak hrajeme trefový impas, stahujeme tref 
a třetí tref snapujeme. Do ruky musíme přejít 
trumfem. Východ má zřejmě 5 piků, 4 srdce, 
3 trefy a tedy singl trumf. Ze zásahu je mož-
né uhodnou, že je to dáma. Bereme tedy ♦K, 
do kterého padá dáma. Zbytek se již hraje 
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sám. Následuje snap trefu trumfovým esem 
a stažení všech zbylých trumfů dostává 
Východ do odhozových potíží. 
 
Před zajímavý problém se dostal ostravský 
Josef Minaříček v 3. kole párového turnaje. 
Sehrával 6♥ po výnosu malým trefem. Opět 
jde o správné načasování a zachování ko-
munikací. 

Rozdání 16 
III. kolo 
EW v druhé 
rozdával W 

♠KQ1053 
♥95 
♦Q952 
♣87 

 

♠A9872 
♥KQ 
♦AK74 
♣AK 

 ♠J 
♥A87632 
♦1086 
♣J109 

 

♠64 
♥J104 
♦J3 
♣Q65432 

 

 
Je třeba vzít tref, odehrát ♥KQ a pak pro-
pustit pik. Nejvíc problémů nám Sever 
udělá, vrátí-li káro. Bereme na stole, snapu-
jeme pik a stahujeme trumfy. Vzniká kon-
covka: 

 ♠K105 
♥- 
♦Q9 
♣- 

 

♠A98 
♥- 
♦A 
♣A 

 ♠- 
♥8 
♦108 
♣J10 

 

♠- 
♥- 
♦3 
♣Q653 

 

 

Nyní přecházíme trefem na stůl a Sever nemá 
dobrý odhoz. Vypracujeme barvu, kterou 
zahodí. 
Vyvrcholením týdne byly volenkové mixy 23 
dvojic o titul královny Žermanic.  
NS: 
1. Žídková - Martynek s. 57.92 
2. Tauberová - Heppner 56.88 
3. Krásová - Hozda 52.29 
4. Balounová - Polda 51.88 
 Schulzová - Martynek j. 51.88 
6. Demlová - Šklíba 51.67 
 
EW: 
1. Dítětová - Petrovský 66.82 
2. Grosmanová - Mokráň 58.41 
3. Petrovská - Fořt 57.95 
4. Tichá - Volák 57.73 
5. Volhejnová - Kašák 56.59 
 
Škálu turnajů doplňoval již jinde nehraný 
instant, individuál 48 hráčů, paralelní turnaj 
k volenkovému a losovaný turnaj. V tom 
posledním se odehrálo i velké překvapení, 
když linku NS vyhrála před řadou jiných 
zvučných jmen teprve dvanáctiletá Andrea 
Jandová s více než 71%. Rád bych ukázal 
jednu její obranu, která přispěla k výraznému 
vítězství. 

 ♠64 
♥AK4 
♦KJ1052 
♣QJ8 

 

♠J872 
♥J10965 
♦Q94 
♣5 

♠AK953 
♥- 
♦763 
♣AK1064 

 

♠Q10 
♥Q8732 
♦A8 
♣9732 
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Na všech stolech, kde hráli pikový závazek, 
se plnilo 10 zdvihů. Zde přišel do 4♠ výnos 
♦A, následovaný malým kárem do dámy 
a krále. Pak přišlo od Andy třetí káro 
a následovalo čtvrté (!) do trojité chicane. 
Odměnou byl jediný zápis na lince NS.  
 
Na závěr byli vyhodnoceni i nejlepší hráči 
a hráčky ze všech 73 účastníků týdne: 
1. Mokráň hráč 103
2. Vašíček  102
3. Kašák  95
4. Sůra  94
5. Picmaus senior 91
6. Heppner  89
7. Krausová hráčka 88
8. Němec  81
9. Pientka  75
10. Hozda  75

VC České Budějovice 
Tomáš Fořt 

V pěkném prostředí restaurace Gerbera 
v Českých Budějovicích se v sobotu odehrál 
další turnaj Velké ceny ČR. 28 dvojic bojo-
valo ve dvou kolech každý s každým. Tak 
jako již tradičně patřil turnaj k nejlépe při-
praveným velkým cenám, a je jen 
s podivem, že se jej účastní o tolik méně 
dvojic než například Velké ceny Liberce. 
V čele se umístili: 
  1. Hnátová – Franz 60.70 
  2. Pavel Pulkrab – Liška 57.02 
  3. Hlaváč – Nesvadba 56.66 
  4. Svoboda - Vrkoč junior 55.84 
  5. Kubšovský – Osif 55.08 
  6. L. Kořínek - Petr Pulkrab 55.07 
  7. Laštovička – Schulzová 54.79 
  8. Dítětová – Baláš 54.28 
  9. Batelová – Batela 53.76 
 10. Miro – Horáček 52.84 

A jedna partie v podání Bohumíra Zajíčka. 
 ♠AK10875

♥A2 
♦2 
♣K1062 

 

♠62 
♥86543 
♦654 
♣873 

♠Q943 
♥7 
♦Q987 
♣AJ95 

 

♠J 
♥KQJ109 
♦AKJ103 
♣Q4 

 

 
Zajíček sehrával 6 BT. Výnos ♣8, ♣2, ♣5, 
♣Q. Partie nevypadá příliš nadějně. 
Z otevřených karet nesedí tref ani pik a ani 
kára se nerozpadají. Hlavní hráč může udělat 
2 pikové, 5 srdcových, 3 kárové i s impasem 
a 1 trefový. Jen 11 zdvihů. 
Hlavní hráč ale začal partii stažením srdcí. 

 ♠AK1087 
♥- 
♦2 
♣K106 

 

♠62 
♥86 
♦654 
♣73 

♠Q94 
♥- 
♦Q987 
♣AJ 

 

♠J 
♥KQ 
♦AKJ103 
♣4 

 

 
Již na čtvrté srdce je Východ ve skvízu. Za-
hodí-li káro, dohraje Jih na kára, zahodí-li 
pik, dohraje hlavní hráč na piky. Musí tedy 
zahodit tref. Jih ovšem pokračoval v tlaku 
a na poslední srdce má Východ stejné dilema. 
Když opět zahodil tref, stáhl Zajíček ♣K 
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a ještě jednou skvízoval soupeře mezi káry 
a piky.  

To byl Lojza 
Bob Kocián 

25.5. t.r. týden před 70. narozeninami ná-
hle zemřel jeden z velikánů bridžového dění 
na Moravě pan Alois Mariánek. 

Svérázný, často diskutující Lojza patřil 
neodmyslitelně do našeho bridžového světa 
a určitě nebylo člověka, který by ho neměl 
rád. 

Propagátor a tahoun bridže v Hranicích, 
účastník většiny turnajů a bridžových týdnů 
mi bude u stolu určitě chybět a o jeho slivo-
vici nemluvě. 

Bridžisté z Hranic se rozhodli pořádat na 
jeho počest „Memoriál Lojzy Mariánka“, 
nejméně po dobu 10 let, i když věřím, že na 
Lojzu většina lidí, kteří ho znali, nikdy 
nezapomene. 

16.6. se konal 0-tý ročník Memoriálu 
a nebylo velkým překvapením, že se hrál 
u 11 stolů, neboť každý, kdo mohl, tímto 
způsobem uctil jeho památku.  

Vítězem se stal ostravský pár Kocián – 
Minaříček a za zmínku stojí umístění Loj-
zova vnuka a žáka Milana Macury na dru-
hém místě s ostravským hráčem Honzou 
Krátkým. Milan tímto udělal radost mnoha 
lidem a Lojza by byl na něj určitě hrdý. 
Věřím, že vyroste ve velkého hráče, tak jako 
byl Lojza. 

Neméně důležitá byla účast juniorů ze 
Severní Moravy. Práce Jardy Hájka na 
gymnáziu v Havířově přinesla své ovoce 
a 2 páry 15letých hráčů ukázaly své drápky. 

Účast juniorů z Hranic, 1 pár, byl jen po-
tvrzením, že se snad na Moravě blýská na 
lepší časy. Škoda, že nepřijeli junioři 
z Uherského Hradiště, neboť vzájemný 

kontakt mladých by bridži určitě prospěl. 
Takže, snad až příště. 

 
Dcera Lojzy Mariánka předává vítězům ceny 
 

I v tomto byl vidět kus Lojzovy práce, 
včetně zajištění cen pro všechny účastníky 
a přátelské atmosféry, kterou vždy do turnaje 
v Hranicích vnášel. 

„Lojzo, ještě jednou dík za vše, co jsi pro 
mě a celý bridžový svět udělal.“  

Slabý BT (2) 
Vladimír Machát 

V minulém dílu jsme se seznámili 
s některými úskalími slabého BT. Kritickým 
faktorem je stav her. Pokud soupeři kontrují 
vaše zahájení 1BT a mají převahu síly, snaží-
te se omezit ztráty nalezením nějakého fitu či 
semifitu. Nejjednodušší útěk z trestného 
kontra je útěk partnera zahajitele do vlastní 
alespoň 5-listé barvy.  
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Oba ve 
druhé 
rozdával S 

♠AQJ4 
♥KJ8 
♦Q64 
♣A52 

 

♠K83 
♥A7 
♦AK73 
♣Q1083 

♠965 
♥Q9642 
♦J102 
♣76 

 

♠1072 
♥1053 
♦985 
♣KJ94 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
1BT kontra 2♥ pas 
pas kontra pas..  

Toto rozdání pochází z letošní jarní švýcar-
ské skupinovky BK Praha. Do kontrova-
ných 2♥ vynáším na Jihu ♦9. Hlavní hráč 
bere esem a pokračuje srdcovým esem 
a dalším srdcem. Můj partner v obraně To-
máš Etlík bere zdvih ♥K a pokračuje ma-
lým trefem k mému králi. Protože pokračo-
vání v levných barvách vyrábí hlavnímu 
hráči zdvihy, pokračuji ♠10 a nemám nic 
proti tomu, když inkasuji zdvih. Pokračuje-
me dalšími třemi koly piků. Poslední pik 
hlavní hráč snapuje devítkou a já přesnapuji 
10. Hraji káro a musíme ještě vzít káro 
a tref, +800. Dodatečně zjišťujeme, že 1BT 
byl silný, nikoli slabý.  

Východ může výsledek vylepšit o zdvih, 
když nebude snapovat poslední pik a odhodí 
tref nebo káro. Porazit závazek 1BT by však 
bylo mnohem obtížnější, protože Sever je 
v obraně neustále pod tlakem nuceného 
výnosu. Jediný účinný způsob obrany by 
bylo podnesení od trefového esa a po zdvihu 
na trefového krále podehrání piků, ale to je 
vykonstruovaná, nereálná obrana. V praxi 

by byl 1BT x splněn. Byl útěk do 5-listu 
chybou? Domnívám se, že ano. Závazek je 
pozičně špatný. Chybou není to, že se hraje 
o stupeň výše. Máte-li 5-list po zahájení 
partnera 1BT, statisticky máte v této barvě 
8-kartový fit a v barvě 8-kartového fitu by 
mělo být k dispozici o 1-2 zdvihy více. Špat-
né je to, že se závazek hraje ze špatné strany 
a to ze dvou důvodů: 1) Jih má o jednu příle-
žitost více podehrát nějaké figury na stole. 
Figury jsou na stole a kontrující sedí se sílou 
za nimi. 2) Všechny klíčové karty linky hlav-
ního hráče jsou vidět. O ostatních chybějících 
klíčových kartách mohou obránci s velkou 
pravděpodobností předpokládat, že je má 
partner. 

Derek Rimington reportuje následující roz-
dání ze známého klubu v New Yorku, kam 
chodí hrát Zia. 

NS ve druhé
rozdával S 

♠A5 
♥K1073 
♦KQ54 
♣742 

 

♠1063 
♥9 
♦J10832 
♣KQ65 

♠KQ8 
♥AQJ82 
♦A 
♣AJ83 

 

♠J9742 
♥654 
♦976 
♣109 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
pas 1BT kontra 2♠ 
pas pas kontra pas.. 

Výnos ♦J, pokrytý ♦K, A. Východ hraje ♣3 
k dámě Západu a zpět jde malé káro. Hlavní 
hráč chybuje a přidá dámu, kterou Východ 
přebije ♠8. Západ je přepuštěn na ♣K, stahu-
je vysokou ♦10 a hraje ♥9 ke klukovi Vý-
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chodu. Východ pokračuje ♥A a dalším 
srdcem, které Západ přebíjí ♠3. Zahranou 
♦8 přebíjí Východ ♠Q. ♥8 je přebita po-
stupně ♠9 Jihu a ♠10 Západu. 
V jedenáctém zdvihu zahranou ♦3 přebíjí 
Východ „en passant“ ♠K. Dva zdvihy pro 
hlavního hráče na konec, –1700. Jak by 
dopadl závazek 1BT x ? Výnos by přišel 
malým srdcem do desítky hlavního hráče. 
Východ by se pak znovu dostal ke zdvihu 
na ♠K. I v případě, že otevře správně trefy, 
stejně bude později nucen dát hlavnímu 
hráči zdvih na ♥K. 

Doporučení pro hráče používající slabý BT: 

Dříve, než se rozhodnete hrát systém se 
slabým BT, věnujte dostatek času 
k partnerské diskusi na téma, jak pokračovat 
v konstruktivní a soutěživé dražbě po sou-
peřově zásahu v barvě. Konstruktivní draž-
ba po zásahu soupeře je důležitější 
u slabého BT než u silného, protože je mno-
hem frekventovanější. Prodiskutujte dů-
kladně, jaká používáte útěková schémata po 
kontra na 1BT. Můžete se rozhodnout pro 
útěková schémata založená na transferech: 
- pas ..používáme s nevyhraněnými listy; 

zahajitel zpravidla pasuje, může však 
dražit 2 v levné s 5-listem nebo rekon-
tra se dvěma čtyřlisty. Pas partnera za-
hajitele přenáší nejistotu na partnera 
kontrujícího – pasujte bez rozmýšlení, 
s lehkým srdcem. 

- rekontra .. zahajitel povinně draží 2♣. 
Kromě slabého listu na trefech může 
zahrnovat útěk na dvou čtyřlistech 
s výjimkou trefového 

- 2 ♣/♦/♥ .. transfer na nejbližší barvu 

Hlavním účelem útěkových schémat je 
minimalizovat ztráty. Nejdůležitější výho-
dou transferů je, že převádí sehrávku útěko-
vého závazku na zahajitele; silný soupeř 

bude vynášet přes celý stůl. Nezanedbatelný 
je konvenční prvek, jehož důsledkem může 
být nejistota obránců, zda následné partnero-
vo kontra bylo skutečně míněno jako trestné. 
Transfery také umožní dražit listy s rozlohou 
6-4, se kterými nechceme vzdát soutěživé 
dražby, například s listem 

♠AK105 
♥73 
♦1096542 
♣7 

dražíme transfer 2♣ a potom 2♠. 

Doporučení pro soupeře slabého BT: 

Kontrujte slabý BT, zejména jsou-li soupeři 
ve 2. hře. Pokud soupeři z kontra odejdou, 
ochotně kontrujte jejich útěk, pokud váš list 
přímo nehovoří proti kontra (např. s vlastním 
6-listem, s rozlohou 5431 a singlem v barvě 
soupeře). Proti kontrovaným závazkům hrajte 
na velký obrat. Nehrajte jen na jisté poražení 
závazku, riskovat se vyplácí. Můžete počítat 
s tím, že hlavní hráč nebude hrát ideálně. 
Vynášíte-li proti závazku hranému ze slabého 
listu, využijte jedné z mála příležitostí, kdy 
jste u výnosu. Hrajte barvu, kterou můžete na 
stole účinně podehrát. Optimální výnos je 
obvykle z kategorie pasivních výnosů. Často 
bývá nejlepší výnos od prázdného 3-listu, 
nebojte se ani výnosu figurou od Jxx nebo 
Qxx – tak aby jste zůstali u zdvihu, je-li na 
stole nekrytý král. Zahajovacím výnosem 
nezadávejte zdvih ani tempo. V koncovce 
hrajte důslednou pasivní obranu. Nepromar-
něte příležitost, tak jako reprezentantky Fran-
cie v následujícím rozdání. 

Rozdání je ze semifinále Venice Cup v roce 
1995 mezi Francií a Německem. 
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EW ve dru-
hé 
rozdával E 

♠K10864 
♥K972 
♦A5 
♣Q9 

 

♠732 
♥J5 
♦1096 
♣106543 

♠AQ9 
♥Q103 
♦J432 
♣AJ8 

 

♠J5 
♥A876 
♦KQ87 
♣K72 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
  1BT kontra 
2♣ 3♣ pas 3♦ 
pas 3♠ pas 3BT 
pas..    

Nejdříve dala Cronier na slabý BT Němek 
nádherně statečné trestné kontra, ale těžko 
pochopit, co měla na mysli svým cue-bidem 
Villard a zvláště za daného stavu her. Po 
pikovém výnosu musí Západ v kontrova-
ných 2 trefech vydat nejméně jeden pik, dvě 
srdce, tři kára a dva trumfové zdvihy. Fran-
couzky zaměnily +800 za –50 ve 3BT hra-
ných ze špatné strany. 

Dříve než začnete ostře kontrovat, odbraňte 
cvičně 1BT v následujícím rozdání, zatím 
nanečisto bez kontra. Vynášíte proti odpa-
sovanému 1BT (16-18) s následujícím lis-
tem: 

♠KQ2 
♥K954 
♦Q94 
♣QJ4 

Partner i stůl mají v průměru 5 HB, proto 
byste měli zvážit pasivní, nezadávající vý-
nos. Nejvhodnější se zdá výnos trefovou 
figurou. Výnos od QJx bude úspěšný, má-li 

partner krále nebo desítku, pro výnos od KQx 
byste u partnera potřebovali najít eso nebo 
kluka, což je vzhledem k očekávané bodové 
převaze soupeře méně pravděpodobné. Na-
proti tomu proti výnosu v levné barvě mluví 
skutečnost, že v levné barvě se můžete trefit 
vydražiteli do pětilistu – riziko ztráty tempa 
může převýšit riziko ztráty zdvihu. Dnes je 
však Váš šťastný den a cokoli dnes uděláte, 
zdá se být dobře. Vynášíte pikového krále, 
který bere zdvih. 

Oba ve 
druhé 
rozdával W 

♠KQ2 
♥K954 
♦Q94 
♣QJ4 

 

♠1064 
♥AQ 
♦K106 
♣AK732 

♠J753 
♥1062 
♦8752 
♣106 

 

♠A98 
♥J873 
♦AJ3 
♣985 

 

Obvykle se vám stává, že po výnosu od KQ2 
stůl vyloží J753, hlavní hráč vezme vašeho 
krále esem a vrátí barvu. Tentokrát se zdá, že 
eso má partner. Opatrně tedy hrajete pik 
k partnerovu esu. Partner hraje ♥3 k dámě 
hlavního hráče a Vašemu králi a Vy vracíte 
srdce k 6, 8 a esu hlavního hráče. Hlavní hráč 
neúspěšně zkouší ukrást zdvih na ♣10. Bere-
te a hrajete dvě kola srdcí. Poslední srdce 
bere partner. Hlavní hráč na první srdce od-
hazuje pik, na druhé srdce ale těžko hledá 
odhoz. Partner hraje káro. Károvou desítku 
berete dámou a hrajete konečně „skvízovou“ 
♠Q. Hlavní hráč odhazuje tref. Dost bylo 
aktivní obrany! Nesnažte se nic dopočítat, 
šetřete si přemýšlení na další rozdání. Jedno-
duše vraťte barvu, kterou hlavní hráč odho-
dil, to nemůže být špatně. Poslední dva zdvi-
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hy nárokuje partner na ♦J a ♦A, +300 pro 
NS. (Pokračování příště).  

Konvence (3) 
Miloš Polák 

Flannery   
(U nás se někdy používá se slabšími listy) 
Tato konvence popisuje list se silou 12 - 15 
b. a rozlohou 5list srdcový a 4list pikový. 
(Tato rozloha se 16 - 18 b. se licituje rever-
zem a 19 - 21 skokem v nové barvě). Proto 
po zahájení 1♥ musí mít odpovídající na 
odpověď 1♠ pětilist. Máte-li čtyřlist, dražte 
1BT. Zahajitel s pikovým čtyřlistem a sil-
nějším listem odpoví buď reversem, nebo 
skokem. Kdyby měl 12 - 15 otevřel by 
Flannery. 
Po zahájení Flannery 2♦ odpověď 2BT je 
dotaz na rozlohu. Zahajitel odpovídá lev-
ným třílistem (případně čtyřlistem) - 3♣ 
jsou třílist trefový, 3♦ třílist kárový. 3♥ 
znamenají rozlohu 2 - 2 na levných a spodní 
hranici síly, 2♠ 2 - 2 na levných a horní 
hranici síly zahájení. 

Římská 2♦ 
Ukazují tříbarevný list 4 - 4 - 4 - 1 nebo 5 - 
4 - 4 - 0. Na dotaz 2BT se ukazuje krátkost 
licitací barvy pod singlem. Odpověď 2♥ 
může být výjimečně i třílist. Je třeba dohod-
nout s partnerem, zda budete hrát otevření 
římská 2♦ slabá (12 - 15) nebo silná (16 - 
18). 

Otevření 2♣ 
Silné otevření s 22 a více body má několik 
variant odpovědí. 
• Základní používaná varianta je při 0 - 5 

b. odpověď 2♦, ostatní odpovědi jsou 
přirozené a forsírující do manše. 

• Další poměrně často  používaná je varian-
ta tzv. odstupňovaných odpovědí, kdy 2♦ 
znamenají 0-3b, 2♥ 4-6 b. 2♠ 7-9 b. atd.. 
Tuto variantu příliš nedoporučujeme pou-
žívat. 

• Nejpopulárnější variantou v poslední 
době je 2♥ jako negativní odpověď s 0 - 3 
(4) b. a 2♦ jako „vyčkávací“ odpověď. 
Zahajitel nyní draží svůj pětilist nebo 
2BT. Mohou následovat transfery, Stay-
man atd.. s výhodou, že se hra obvykle 
hraje ze silného listu. 

Otevření 2BT 
Používáno jako „neobvyklé“ (unusual) BT 
s tím, že jsou nabízeny dva pětilisty v téměř 
libovolně dohodnuté kombinaci - oba levné, 
jeden levný a jeden drahý, sousední, nesou-
sední atd., atd. Konvence je obvykle použí-
vána jako blok. Na bodové či zdvihové síle je 
třeba se dohodnout s partnerem.  

POREČ 2001 
Karel Kania 
www.bk13.euweb.cz, karel.kania@quick.cz 

Bridžový klub Třináct má ve svém dlouho-
dobém programu spojování rekreační dovo-
lené se soutěžním hraním bridže. 

V České republice už jsme byli 
v Harrachově, na Medvědkách a pak jsme si 
vybrali Alfonsku, kde pořádáme opakovaně 
každoroční prosincové setkání bridžistů. 
Objev Alfonsky jsme samozřejmě používali 
i na jaře a po domluvě s Marií Jelínkovou zde 
vznikla dlouhodobá krkonošská bridžová 
základna využívaná i v jiném období. 

Zahraniční akce BK 13 se mohly rozvíjet 
až po roce 1989. Byli jsme ve Španělsku, kde 
jsme hráli velmi úspěšně v klubu Tussat 
v Barceloně, pak v Umagu v Chorvatsku 
a loni v Řecku na Lefkádě. Tyto akce se vždy 
setkaly s velkým zájmem bridžistů. Proto 
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jsme se rozhodli uspořádat letos opět zahra-
niční akci, s požadavkem na stravování 
švédskými stoly. 

Volba padla na POREČ, kde CK nabízely 
toto zajistit v hotelu Albatros. Potom jsme 
zjistili, která česká CK tento pobyt nabízí 
nejlevněji. Výběrem jsme zvolili tu, která 
byla o 1000 Kč levnější, než všechny ostat-
ní. Tím bylo umožněno stanovit velmi lev-
nou cenu 7000 Kč, která obsahovala vše: 
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi výbor-
nými švédskými stoly, vklady, karetné 
a úplné pojištění na cestu a pobyt. Proto se 
přihlásilo 60 zájemců a tím vznikl rekord. 
Pořadatelé to rychle vyřešili úplně obsaze-
ným autobusem a 5 osobními auty. Kdo jel 
autem měl 1300 Kč slevu. 

Široké spektrum kvality hráčů od repre-
zentace přes průměr až k nováčkům rozhod-
lo o hracím spořádání. Hráči se do týmů 
pochopitelně sdružili podle výkonnosti. 
Osm přihlášených týmů bylo rozděleno do 
dvou vyvážených skupin. Z každé skupiny 
postupovala a sestupovala dvě družstva. Ta 
pak hrála KO systémem semifinále a finále 
o pořadí. Hrálo se ve dne u hotelového 
bazénu, kapitáni si sami bez problémů do-
mlouvali začátky utkání. Výsledky: 
1. ČECHPOL Češi Květa s Jardou, Jan 

Čech a Janek Stachowski 
2. TAJFUN Medlíni Blanka a Jiří, 

Jiřina Böhmová a Luboš 
Spálovský 

3. FOUR STAR Picmausovi Olga a Bo-
houš, Irena Zachařová 
a Anna Krausová 

4. DEBAKL Trávníčková-Suchá, 
Pavlů - Krátký, Kotěšov-
cová - Pospíchalová 

Pro všechny byl připraven seriál večer-
ních turnajů. Podařilo se zajistit kvalitní 
hrací místnost přímo v hotelu za symbolický 
poplatek. Pořadatel přivezl čisté karty, nové 

bidding-boxy, zářivě oranžové výrazné ozna-
čení stolů a mohlo se začít hrát. Ze sedmi 
turnajů bylo do hodnocení započteno pět 
nejlepších výsledků. Poslední dvojice dostala 
1 bod, první podle počtu dvojic. Kdo měl 
výsledek přes 50 %, dostal za každé přísně 
zaokrouhlené procento nad další bod. Někteří 
účastníci radostně uvítali možnost střídat 
partnery, ale stejně se na předních místech 
umístily sehrané mix dvojice. Výsledky : 
1. + 2.  Blanka Medlínová 
 Jiří Medlín 

174 

3. + 4. Květuše Čechová 
 Jaroslav Čech 

171 

5. + 6. Olga Picmausová 
 Bohumil Picmaus 

165 

7. + 8. Jiřina Böhmová 
 Luboš Spálovský 

154 

BK – 13 blahopřeje svým členům Blance 
Medlínové a Jiřímu Medlínovi st. za vítěz-
ství. Po Žermanicích tak vyhráli již druhý 
seriál silně obsazených turnajů. Párové turna-
je řídil Bohumil Picmaus s nutnou razancí. 
BK – 13 mu děkuje především za rychlé 
a bezchybně spočítané výsledky včetně prů-
běžného pořadí a připraveného nasazení pro 
další den. Pořadatelé pro příště zvolí citlivěj-
ší, dovolenkový způsob řízení. Na závěr byly 
vyplaceny slušné ceny, spravedlivě rozděleny 
podle počtu odehraných krabic mezi týmy 
a párové turnaje. Vydařilo se i počasí, sluníč-
ko svítilo až do předposledního dne a tak si 
každý užíval teplého moře podle své chuti. 
Zde se také rozebírala uchovaná rozdání 
z předešlého dne a špičkoví hráči rádi poučo-
vali ty, kteří o to stáli. Z tohoto pobytu se 
zachovalo množství veselých historek, na 
které budeme dlouho vzpomínat. Nechte si je 
vyprávět. Mnoho účastníků  hodlá s BK – 13 
i nadále jezdit na zahraniční akce, protože 
jsou velmi levné. 

V příštím roce BK – 13 uvažuje o levném 
pobytu na některém z Jónských ostrovů, 
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doprava se předpokládá tam autobusem 
a zpět letecky, termín začátek června 2002. 
Dále opakovat POREČ v přibližně stejném 
termínu v září 2002. Naše nejbližší akce je 
od soboty 8.12. do neděle 16.12. 2001 na 
Alfonsce v Benecku, kam srdečně zveme. 

 

O jednom plazovi 
v chorvatské Poreči 
Jan Stachowski, t.č. Praha 

V posledním páráku bridžového týdne 
v Poreči sehrával jsem závazek, v němž se 
vyskytl poměrně vzácný případ, kdy se 
soupeř musel smířit s vpustkou anebo pro-
vést tzv. crocodile cup neboli krokodýlí 
manévr.  
Seděl jsem na W s docela zajímavým lis-
tem:  

♠Q   ♥AKQ10xx   ♦Q10x   ♣KJx. 
Obě v první. Dražili jsme s partnerem Pol-
ský tref, tedy drahé pětilisty. Na třetím 
místě po dvou pasech zahájil jsem 1♥. Sou-
peř z levé (N) - 1♠ a další dva pasy. Ztráťá-
ků jsem příliš moc neměl, tak jsem skočil na 
3♥ a tímto dražba skončila. Hlavně že bez 
kontra, myslel jsem si, ale třeba mají tam 
2♠? Koneckonců dobrý partner by mohl dát 
aspoň jeden zdvih...  
A dal! Po výnosu A♠ Honza Čech ukázal 
své bohatství:  

♠Jxxx   ♥-   ♦xxxx   ♣A98xx.  
Situace není nejhorší i když případné 2♠ by 
se asi nesplnily. Co tak asi má N? Zcela 
určitě AK v pikách a snad ještě něco 
v kárech, protože v opačném případě by to 
jeho partnerka (maje ♦AK) jen tak nenecha-
la. Kromě toho mlčení S může naznačovat 
neexistenci třílisté podpory v partnerově 
barvě. Ergo kladívko: N je majitelem piko-

vého šestilistu. Zbytek je zatím věc neznámá. 
Po této úvaze přidal jsem malou se stolu 
a „mámu“ z ruky. Po chvilce přemýšlení W 
pokračoval (jak se potom ukáže poněkud 
lehkovážně) malou trefou. Se stolu malá, od 
S - asi zbytečně - Q a můj král držel. Tento 
zdvih mne ujistil, že N měl šest piků, singl 
tref a buďto 3-3 nebo 4-2 v červených bar-
vách. V té první variantě chtělo by to, aby 
vlastnil i junáka.  
Trumfnul jsem tedy AKQ (se stolu kára) a ve 
třetím kole klouček se tam opravdu objevil, 
jenže zprava! Tak ještě 10♥ (se stolu trefa), 
N přidal svůj poslední trumf a S malou káru. 
Jinak řečeno: závazek je v suchu, ale co tak-
hle nadzvih?  
N měl od začátku AKxxxx, xxxx, H? , x. 
Stáhl jsem J trefové – N shodil piku. Teď do 
boje vstoupila ♦10. Soupeř z levé dobral 
klukem a pokračoval králem. A S si nevěděla 
rady: když převezme, vyroste moje Q, když 
propustí, N bude nucen mě vypracovat ♠J, na 
které pořád mám vstup trefovým esem. 
Všimněte si, že i kdyby N vlastnil pouze Kx 
v kárech a propustil (nebo vzal první kolo 
této barvy králem), koncovka bude naprosto 
identická.  
Ve skutečnosti soupeřka po mé pravici od-
mítla být krokodýlem (já ji naprosto chápu) 
a zůstalo u vpustky. Výsledek +170 byl děle-
ným topem, bohužel nevím, jak vzniklo toto 
druhé 170 – možná stejně?  
Někdo může samozřejmě namítnout, že čtvr-
tý zdvih obrana získá jednoduchým károvým 
snapem. Souhlas – ale kdo by tohle udělal 
v praxi, u stolu, a to už ve druhém kole? A co 
když hlavní hráč by v kárech držel AQ? 
Možná rozumnější by bylo neutrální pokra-
čování v trumfech (aspoň neusnadní přečíst 
rozlohy), jenže většině z nás by asi bylo 
škoda předávat iniciativu soupeři, nemluvě 
o tom, že v takové pozici bychom mohli 
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vyřešit problém za něj, pokud by mu v 
trumfech chyběla např. Q.  
Závěrem - milý Honza, který si na chvíli 
odskočil, po návratu položil mi lehce jízli-
vou otázku: kolikrát jsi spadnul, partnere? 

 

K.O. 2002 
Jiří Baláš 

Klub pro podporu reprezentace ve sportov-
ním bridži vyhlašuje 5. ročník otevřené 
K.O. soutěže bridžových družstev, kde je 
celková částka na ceny neuvěřitelných 
100.000,- Kč. 

Uspořádání soutěže 
Soutěž se hraje až do semifinále včetně 
vyřazovacím způsobem na dvě prohraná 
utkání, tj. dvakrát poražené družstvo ze 
soutěže vypadá. Pro vítězství stačí vyhrát 
utkání o 1 IMP. V případě rovnosti se při-
dává po čtyřech rozdáních, dokud některé 
družstvo nezvítězí. 
Ceny obdrží první tři družstva: 1. cena 
10.000,- Kč/hráče, 2. cena 5.000,- Kč/hráče, 
3. cena 2.000,- Kč/hráče jako proplacené 
náklady na zahraničních soutěžích, nebo 
1. cena 2.500,- Kč/hráče, 2. cena 1.250,- 
Kč/hráče, 3. cena 500,- Kč/hráče v hotovosti 
v den skončení soutěže. 
Čtvrtina družstev s nejvyšším průměrným 
Elem bude nasazena tak, aby se v případě 
vítězství potkala ve třetím kole, ostatní 
družstva budou losována. 
Finálové utkání se hraje na 64 rozdání, 
ostatní utkání na 32 rozdání. Finálové utkání 
je rozděleno do sestav po 8 rozdáních, 
ostatní utkání jsou rozdělena do sestav po 
16 rozdáních. 
Vklad za družstvo do soutěže činí: 

• 350,- Kč za každého hráče družstva, který 
má zaplacené příspěvky ČBS za rok 2001 a 

• 400,- Kč za každého hráče družstva, který 
nemá zaplacené příspěvky ČBS za rok 
2001. 

• Zaplacením vkladu má každý hráč druž-
stva bezplatný vstup do kterékoli soutěže 
při VC Metuje v Novém Městě nad Me-
tují. 

Jak se přihlásit? 
Přihlášky do soutěže můžete získat od zá-
stupců pořadatele nebo o ně požádat elektro-
nickou poštou na adrese balas@finesko.cz. 
S přihláškou dostanete i propozice a tyto 
formuláře: konvenční karta, odvolací formu-
lář, zápis utkání a zápis prodloužení. Formu-
láře si podle potřeby okopírujte.  
Informace budou i na bridžových stránkách 
http://www.fort.chrudim.cz/bridge.htm 
a budou podle potřeby zasílány zúčastněným 
družstvům.  

Lámejte si hlavu 
s námi - řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
EW v druhé
rozdával S 

♠KJ7654 
♥Q3 
♦53 
♣1082 

 

♠2 
♥K1054 
♦A98 
♣AKJ95  

♠3 
♥8762 
♦K742 
♣Q764 

 

♠AQ1098 
♥AJ9 
♦QJ106 
♣3 
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To je typ problému, který snadno vyřešíme 
v časopise, ale ještě snadněji můžeme zaspat 
v turnaji. Na malé káro je třeba vskočit 
králem a podehrát srdce z naší strany. 
 
Problém 2 
Rozdání přišlo v zápasu týmů na letošním 
Perníkovém trefu. Pro odpůrce počítačo-
vých rozdání podotýkám, že bylo mícháno 
ručně po jedné kartě. 
Oba v první 
rozdával N 

♠4 
♥AJ10963 
♦1093 
♣J92 

 

♠QJ9653 
♥K4 
♦AQ642 
♣- 

 

 

♠K10872 
♥Q75 
♦J5 
♣763 

 

♠A 
♥82 
♦K87 
♣AKQ10854

 

Jih má evidentně pevné trefy, a pokud by 
měl ještě ♥Q, udělá 13 zdvihů. Ale i když 
má partner tuto klíčovou figuru, ještě není 
zcela vyhráno. Nám pak jde 5♠, a pokud by 
Jih zahrál ♥A a malé srdce, dostaneme se 
do zdvihu na ♥K a náš jediný další zdvih 
bude ♦A. Ani položení ♥K do malé srdce 
nám nepomůže, protože Jih jej propustí 
a dvěma přechody na stůl si zajistí za –1 
zisk 8 IMP. 
Abychom si zajistili rozumný výsledek, je 
řešením ihned na ♣A odhodit horkého ♥K. 
 
Problém 3 
Rozdání pochází z prvního kola pražské 
skupinové soutěže a překvapivě mnoho 
hráčů nenašlo správné řešení po jiném než 
srdcovém výnosu. 

Rozdání 14,
oba v první
rozdával E 

♠KJ543 
♥J103 
♦A1073 
♣9 

 

♠92 
♥KQ4 
♦K984 
♣7532  

♠87 
♥A9876 
♦J6 
♣QJ104 

 

♠AQ106 
♥52 
♦Q52 
♣AK86 

 

Správné je vzít trumf, odehrát ♣A, snapnout 
tref a přejít trumfem na stůl. Pak na ♣K sho-
dit třetí srdci z ruky a snapnout poslední tref. 
Nyní je vše připraveno na eliminaci. Zbývá 
jen odejít srdcí a čekat, až soupeři zadají 
zdvih v kárech nebo výnosem do doublechi-
cane.  

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

Perníkový tref 
Párový turnaj, 66 dvojic, 22.9.2001 
  1. Mráz – Pavlík 65.05 
  2. Svoboda – Volhejn 61.97 
  3. Hlaváč – Nesvadba 61.63 
  4. Orlowska – Papierniak 59.86 
  5. Filip – Kopřiva 59.07 
  6. Kašák – Pientka 57.51 
  7. Zouchová – Doubravský 57.30 
  8. Hebák – Nosek 57.30 
  9. Krása – Krásová 57.11 
 10. Vicher – Kocián 57.00 
 
Turnaj týmů. 20 družstev, 21. a 23. 9. 2001 

1. Kopřiva, Filip 
Jelínková, Najzar 

167 

2. Hlaváč, Nesvadba 
Hofman, Diblík 

157 
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3. Bahníková, Bahník 
Pavlík, Mráz 

155 

4. Svoboda, Volhejn 
Němec, Šlachta 

148 

5. Hebák, Nosek 
Zouchová, Doubravský 

147 

II. celostátní liga 
1. LOGIK OLOMOUC 288.0 
2. ROŽNOV 261.0 
3. NERATOVICE 254.0 
4. SOKOLOV B 250.0 
5. SEMTEX PARDUBICE 249.0 
6. LIBEREC 248.5 
7. VAMOZ OSTRAVA 236.0 
8. BIRDS PRAHA 228.0 
9. DYNONOBEL TEPLICE 227.0 
10. SWING PRAHA 216.0 
11. ZPAcz TRUTNOV B 181.0 
12. NOVÉ MĚSTO n.M. 166.0 
 
První dva týmy postupují do 1. ligy (blaho-
přejeme) a poslední dva sestupují do třetí.  

Krátce 
Tomáš Fořt 

Olympiáda 2002 
V Grand Americana Hotel v Salt Lake City 
bude 8.2.2002, tedy několik dní před ofici-
álním zahájením Zimních olympijských her, 
předveden ve třech kategoriích (Open, ženy, 
junioři) bridž jako nový olympijský sport. 
Pokud vše dobře dopadne, bude v roce 2006 
na Zimních olympijských hrách v italském 
Turíně již jako oficiální sport. 

ME univerzitních týmů 
12.-18. srpna proběhlo v Rotterdamu 
7. mistrovství Evropy univerzitních týmů. 
Za českou republiku se zúčastnil tým ve 

složení Pulkrab, Pěkný, Martynek, Jelínek. 
Junioři nezopakovali úspěch z Maastrichtu 
a skončili až na 12. místě ze 14.  

 
Rotterdam 

Mistry Evropy se stali domácí Holanďané 
před Dánskem a Německem.  

Bermuda Bowl 
Prezident WBF José Damiani oznámil, že 
vzhledem k odřeknutí několika týmů (souvi-
sejícím s teroristickými útoky na USA) nelze 
Bermuda Bowl uspořádat podle původního 
plánu na Bali. Podle posledních informací 
bude v Paříži 21. října až 3. listopadu. Pro 
naše hráče se tak otvírá nečekaná možnost 
zúčastnit se atraktivních Transnational teams. 

Bridžové události příštího roku 
• 7. mistrovství Evropy mixů proběhne 16.-

22. března 2002 v belgickém Ostende. 
• Světový šampionát týmů se bude konat 

17. srpna – 1. září 2002 v kanadském 
Montrealu. 

OK Bridge 
 V internetovém klubu OK 

Bridge hraje již 19 000 platí-
cích členů z celého světa. 
Internetová adresa klubu je: 
http://www.okbridge.com  
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Odposlechnuto 
Eva Dítětová, Jaroslav Holý, Jiří Fišer 

• Rozhovor dvou náhodných návštěvníků 
v klubu u Fišera po vyhlašování výsledků: 
„Kdo jsou to ti Jelínková – Svoboda“? Od-
pověď:„Paní Jelínková je ta, co to tady řídí, 
a pan Svoboda je ten, co to tady vyhrává.“ 
• Hrál jsem jako obvykle s jedním 
z kralupských matadorů, kteří to po třiceti 
letech hraní umí hůře než průměrně nadaný 
začátečník po dvou měsících. Jsme domlu-
veni, že v obraně hrajeme na přirozené 
zahájení soupeřů normální pobídkové kon-
tra s fitem pro ostatní barvy. Soupeř vlevo 
zahájil jedním karem a partner dal pobídko-
vé kontra. Po značně podezřelé licitaci jsem 
dal kontra na 4 piky soupeřů, které byly 
splněny právě. Můj partner měl totiž na své 
pobídkové kontra rozlohu 7-3-2-1 se sedmi-
listem .... károvým. Na můj značně vyčítavý 
dotaz, co že to vlastně bylo, ta jeho hláška, 
se překvapeně ohradil: „A to když hraji 
pobídkové kontra, tak nesmím dát trestné 
kontra ani se sedmilistem??!“  
• V průběhu jednoho z kol letošního KO 
jsem si sedl na volnou židli Tomáše Jirouta 
(který si odskočil na cigaretku), abych obra-
cel karty stolu za zástěnou sedícímu Micha-
lovi Textorovi. Ten se zoufale pokoušel 
splnit nesplnitelný závazek. Byl natolik 
soustředěn na hru, že výměnu partnerů ani 
nepostřehnul. A tak mi po skončení sehráv-
ky „poděkoval“. V okénku zástěny se obje-
vil jeho obličej: „Jak jsi mohl tak nesmyslně 
dražit...“ Nezbylo než odpovědět, že jsem se 
dražby jaksi nezúčastnil.  
• „Proč jsi vynesla ty trefy?“ ptá se man-
žel. „Ze zoufalství,“ odpovídá manželka.  

 

Alertování 
Vladimír Machát 

Na všech úrovních soutěží se setkáváme se 
situacemi, kdy ani hráči mistrovských tříd 
nemají jistotu, zda mají nebo nemají alertovat 
určitou hlášku. Rozsah alertování upravuje 
Příloha č. 4 Soutěžního řádu ČBS (SŘ). 
Hlavní zásada, která se uplatní při rozhodo-
vání, zda je nutné alertovat určitou hlášku, je 
zásada úplného objasnění. Tato zásada říká, 
že hláška se alertuje, kdykoli se lze rozumně 
domnívat, že soupeř může potřebovat upo-
zornění, případně vysvětlení použitého dra-
žebního postupu. Sporným momentem může 
být právě posouzení, zda je upozornění nut-
né. SŘ uvádí: „Předpokládá se, že soutěžní 
hráči mají základní přehled o dražebních 
postupech obvyklých dražebních systémů 
soupeřů. S ohledem na výkonnost hráčů se 
očekává, že hráči jsou schopni do jistého 
stupně ochránit sami sebe.“ Žádoucí rozsah 
alertování je vždy kompromisem mezi sna-
hou předat co nejpřesnější informaci a mezi 
praktickým pohledem, který formuluje zása-
du „alertovat to co je nestandardní a neob-
vyklé“ – protože jen tak plní alertování za-
mýšlený účel. Účelem tohoto článku je upo-
zornit na určité konkrétní situace a nalézt 
hranice, kdy je alertování žádoucí a smyslu-
plné. 
Pobídkové kontra 
Podle lexikonu „Bridge Conventions Com-
plete“ od Amalie Kearsové pobídkové kontra 
slibuje sílu přibližně odpovídající síle zaháje-
ní, slibuje alespoň 3-listou podporu pro ne-
dražené barvy a implikuje krátkost v barvě 
zahájení soupeře. Nesplnění požadavků na 
rozlohu může být kompenzováno větší honé-
rovou silou. Pokud se skutečné partnerské 
dohody liší – ať již na základě dohody nebo 
v důsledku partnerských zkušeností – je aler-
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tování na místě. Podle SŘ se nealertuje 
pobídkové kontra na barvu soupeře na 1. až 
3.stupni za předpokladu, že partner nedražil 
(nebo pasem neukázal hodnoty), a alertuje 
se trestné kontra v uvedených situacích. 
V následujících případech se pobídkové 
kontra alertuje:  
1) Pobídkové kontra neslibuje podporu pro 

všechny nedražené barvy. Pokud napří-
klad 1♦ - kontra slibuje pouze fity 
v drahých barvách a nevypovídá nic 
o délce v levných barvách (tzv. equal-
level conversion double), tj. může být 
dáno s listem např. ♠Q643 ♥K1054 
♦AQJ5 ♣7, alertuje se. 

2) Pobídkové kontra připouští sílu podstat-
ně menší (přibližně o 1 krále) než je síla 
na zahájení 1 barvě. Pokud např. kontra 
může být dáno ve sledu 1♦ - kontra 
s listem ♠Q643 ♥K10543 ♦- ♣KJ97, 
alertuje se. 

3) Podobně, je-li kontra vyhrazeno pro listy 
se silou např. od 13 HB, přičemž nesli-
buje podporu pro všechny nedražené 
barvy, zatímco zásah v barvě v pořadí 
implikuje sílu menší než 13 HB, kontra 
se alertuje. 

Pobídkové kontra ve sledu 1♦-kontra mož-
né např. s listem ♠KQ82 ♥AK85 ♦K85 
♣92 se však nealertuje, protože absence 
podpory pro všechny nedražené barvy je 
kompenzována větší bodovou silou (pro 
praktické účely „větší“ znamená přibližně 
o 1 krále, tedy sílu okolo 15 HB).  
Informace o neobvyklém stylu pobídkového 
kontra jsou závažné a musí být uvedeny na 
titulní straně konvenční karty ČBS 
v odstavci „Všeobecné zásady“. Pokud 
odlišný styl pobídkového kontra vyplývá 
např. z konvenčních postupů defenzivní 
dražby, jsou tyto informace uváděny rovněž 
dále na titulní straně konvenční karty 
v odstavci „Zvláštní soutěžní hlášky vyža-

dující vysvětlení“. Připomínáme, že návod 
k vyplnění konvenční karty ČBS je 
k dispozici na stránce Rozhodčí komise na 
internetových stránkách ČBS.  
Preference drahého čtyřlistu 
Pravidla pro alertování v příloze SŘ výslovně 
uvádějí, že ve sledu 1♣ - 1♦, pokud hláška 
1♦ vylučuje přítomnost drahého 4-listu 
(s drahým 4-listem by odpovídající prefero-
val hlášku v drahé barvě i s károvou délkou), 
tato implikace preference drahého 4-listu se 
alertuje, stejně jako se v takovém případě 
alertuje sled 1♣-1♥/♠. V důsledku takové 
dohody se alertuje také sled 1♣-1♦-1BT, 
pokud dohoda nevylučuje v listu zahajitele 
drahý 4-list. Je věcí diskuse, nakolik se tyto 
postupy stávají obecně rozšířenými, „stan-
dardními“. Americká bridžová federace AC-
BL např. zrušila alertování uvedených sledů 
v roce 1998. ČBS zatím žádné změny 
v pravidlech alertování nepřipravuje. 
Fitování v drahé barvě 
Moderní dražební postupy často zahrnují 
komplexní konvenční dražby k ukázání růz-
ných typů listů s fitem po zahájení 1 v drahé 
barvě. Prostá zvýšení 1♥-2♥, 1♥-3♥ a 1♥-
4♥ se používají v úzce vymezených přípa-
dech – v takovém případě se alertují: 
1♥-4♥  vyžaduje 5-listý fit a popírá kon-
struktivní hodnoty .. alertuje se 
1♥-3♥  slibuje invitující hodnoty, ale speci-
fický typ listu  .. alertuje se 
1♥-2♥  slibuje konstruktivní hodnoty, ale 
specifický typ listu  .. alertuje se. 
Standardní, očekávaný význam zvýšení 1♥-
2♥ je alespoň 3-listý fit a síla 6-9 HB. Pokud 
dvojice používá limitovaná zahájení 11-15 
HB (Precision) a zvýšení 1♥-2♥ je proto 
7-10 HB, není pochopitelně nutné alertovat. 
Pokud však zahajujete 1♥ v intervalu 12-20 
HB a prosté zvýšení 1♥-2♥ znamená 8-10 
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HB s 3-listým fitem v důsledku používání 
forsujícího 1BT, s jehož pomocí se draží fit 
v síle 5-7 HB, je nutné sled 1♥-2♥ alerto-
vat. Podstatné je, že význam hlášky je 
ovlivněn jinou dohodou, kterou soupeři 
neočekávají. Je samozřejmě nutné alertovat 
i když soupeři mohou takovou dohodu 
očekávat vzhledem k jejich zkušenostem 
a výkonnostní úrovní soutěže. Je věcí zdvo-
řilosti a pravidel správného chování důsled-
ně alertovat konvenční postupy i v případě, 
kdy jsou s nimi soupeři obeznámeni. 
Přijetí transferu 
Pravidla alertování není vhodné měnit příliš 
často. Změny by měly omezit na nejnutnější 
případy. Každá změna se jen obtížně dostá-
vá do podvědomí hráčů. Tvůrci současného 
SŘ se při tvorbě pravidel alertování vzali 
tuto skutečnost v úvahu. Inspirovali se rov-
něž pravidly alertování v Anglii (tzv. Oran-
ge Book) a pravidly alertování Australského 
bridžového svazu - důvodem je podobné 
dražební prostředí v těchto zemích, zahrnu-
jící používání slabého i silného BT. 
V určitých oblastech se pravidla alertování 
řídí ponejvíce zvyklostmi. Podle Přílohy SŘ 
č.4: Alertování, bodu 5) pod nadpisem Spe-
cifické případy  se ve sledu 
1BT - 2♥* - 2♠,  2♥* = transfer na piky 
alertují jak hláška 2♥ (transfer), tak hláška 
2♠ (přijetí transferu), protože nejsou přiro-
zené. Důvod pro alertování může být zřej-
mější, uvážíte-li dražbu 
1BT - 2♥* - 3♠,  2♥* = transfer na piky 
Existují různé možnosti partnerských dohod 
s ohledem na význam hlášky 3♠: 
• 4-listý fit pikový, jakákoli síla 
• 4-listý fit pikový, maximum 
• 4-listý fit pikový, maximum, s vyloučením 

rozloh s malým dublem ve vedlejší barvě 
Zde by se zdálo, že hlášku 3♠ není správné 
alertovat – je přece přirozená, zaručuje 

pikový 4-list. Přesto se tyto dohody vzájemně 
liší a těžko určit, která z nich je nejobvyklej-
ší, a naopak, kdy je nejpravděpodobnější, že 
by soupeři mohli potřebovat vysvětlení. Zaa-
lertujete-li, dáte soupeři větší šanci, aby se 
zeptal na konkrétní dohodu. Navíc, vždy má 
taková rozšiřující dohoda vliv na interpretaci 
prostého přijetí transferu. Přijetí transferu 
skokem se proto alertuje podle zásady, že 
hláška je ovlivněna jinými dohodami, které 
soupeři neočekávají.  
Toto vysvětlení dává odpověď na otázku, za 
jakých okolností je správné sled  1BT - 2♥* - 
3♠ nealertovat. Použijete-li tento sled 
v příležitostném, nesehraném partnerství, 
aniž by jste dohodli implikace tohoto sledu, 
potom žádnou vedlejší dohodou tento sled 
ovlivněn není. Je ale zřejmé, že záleží na 
úrovni soutěže: například v přeboru družstev 
by tvrzení o neexistenci dohody neobstálo. 
Pokud v takovém případě vedoucí usoudí, že 
nealertováním byla poškozena neprovinilá 
linka, přidělí upravený výsledek ve shodě 
s poznámkou k pravidlu 75 – Partnerské 
dohody: vedoucí má předpokládat spíše 
chybné vysvětlení než chybnou nabídku, tj. 
vedoucí by předpokládal, že dohoda byla 
učiněna a opomenutím alertovat se hráč 
dopustil chybného vysvětlení. 
Na závěr můžeme doporučit, aby se každá 
dvojice při diskusích používaného dražební-
ho systému zabývala také tím, které hlášky je 
nutné alertovat, jak formulovat vysvětlení na 
případné dotazy a jak správně a účelně vypl-
nit konvenční kartu. Zejména při hře za zá-
stěnami je podstatné, aby oba členové dvojice 
vysvětlovali i alertovali hlášky stejným způ-
sobem a ve shodě s konvenční kartou.  


