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Slovo prezidenta! 
Petr Hebák 

Jsou někdy věci 
nepříjemné, kterým 
se nejde vyhnout, 
a plně to platí 
i v našem bridži. 
Obecně vzato jsou 
na jedné straně 
zákony, předpisy, 
nařízení, pravidla, 
instituce, orgány, 

kodexy a dohody, zatímco na druhé straně 
jsou ti, kterých se to týká a musí nebo by 
měli či mohli aspoň do jisté míry to vzít na 
vědomí. Poslední dobou si pomalounku 
uvědomujeme leccos co nás dříve ani nena-
padlo, že by mohlo být důležité, a mělo by 
to platit i u nás a na nás. Nevím, zda 
v souvislosti s bridžem je tomu lepší říkat 
spíše herně dodržování pravidel a disciplína 
s tím souvisící,anebo zda je to vhodnější 
pojmout společensky a mluvit o etice nebo 
o dohodách či zvyklostech slušného chová-
ní. Každopádně nikdo z nás nevyvrátí, že 
bridž je už tak mezinárodně uznávaný sport, 
že má šanci dostat se na olympiádu, a nikdo 
asi ani nezpochybní, že bridž je zároveň 
společenská hra, která se objevuje na mnoha 
možných úrovních od zastupitelských úřa-
dů, význačných společenských setkání, až 
po přátelská klubová klání a milé domácí 
partie ve společnosti dobrých známých. Se 
sportem souvisí nejen pravidla, ale i ROZ-
HODČÍ a naše povinná úcta k nim i při 
velkém nervovém vypětí a pochopitelném 
soutěžním rozčilení či rozhořčení. 
S mistrovstvími všeho druhu souvisí 
i antidopingové předpisy, zákaz kouření 
v herních místnostech a pití alkoholu na 
všech úrovních soutěží organizovaných 

EBL, WBF, svazy či kluby. V poslední době 
sem na mezinárodní scéně patří i dodržování 
DRESS CODE, což je soubor předpisů 
o povinném oblečení hráčů dnes už nejen při 
oficiálních setkáních, ale i při hře. Zákaz 
šortek a otevřených sandálů i v tak horkém 
prostředí, jako je Tenerife, jen dokresluje 
vážnost úmyslů těch, kteří se snaží nejen 
o přijetí bridže na olympiádu, ale i ze spole-
čenských důvodů usilují o to, abychom se 
sami cítili dobře a nemuseli se stydět, když se 
nějaká populárnější či známější osoba přijde 
podívat, co to ten bridž vlastně je. Už skuteč-
nost, že nehrajeme v hospodě s pivem a s 
cigaretou (mám rád pivo a dlouhá léta jsem 
kouřil) a alkohol vůbec není dovolený, je 
nejspíše předzvěstí toho, že si i u nás začne-
me více všímat oblečení hráčů a všeho, co 
s tím souvisí. Už dnes slyším doporučení 
vytvořit jistá pravidla i pro naše soutěže, 
abychom např. na soutěžích nehráli 
v teplákách či bačkorách. Opravdu nechci 
radit, nařizovat, moralizovat ani poučovat, 
ale čím dále více si uvědomuji, že věci dříve 
nedůležité dostávají dnes jiný význam 
a nemůžeme je přehlížet. Vypracování kode-
xu reprezentantů a podpisy všech na něm, 
dále jmenování komise etiky a disciplíny, 
jakož i (zatím jen) vážné doporučení ÚČBS 
klubům nenabízet a nepodávat při soutěžích 
alkohol určitě působí někdy trochu až pře-
hnaně. Lze to snad označit za první krok 
správným směrem a uvidí se, co to udělá. 
Dříve nepředstavitelný zákaz kouření u šachů 
i bridže je dnes už samozřejmostí. Asi si 
mnohý z Vás klade otázku, proč o těchto 
téměř už běžnostech tolik a znovu mluvím 
a věnuji tomu své dlouhé a nesouvislé poví-
dání. Myslím, že k tomu mám dosti pádný 
důvod! Je skutečností, že to, co se při kvalifi-
kačním zápase o reprezentaci stalo, vyvolalo 
nejen projednávání na ÚČBS a dvakrát na 
REPRE komisi, vyžádalo si rozhodnutí odvo-
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lacího výboru a mělo za následek i několik 
rozhovorů s účastníky, pár osobních dopisů 
a desítky emailů. Nezapřu, že čím více 
o tom přemýšlím, tím méně vím, které roz-
hodnutí by bylo to nejlepší, a nepomohla mi 
ani krátká debata s vedením BKP. V této 
chvíli opravdu vážně přemýšlím o osobní 
rezignaci z důvodu naší nebo mé neschop-
nosti současnou situaci uspokojivě vyřešit. 
Nemohu se naneštěstí s Vámi ani poradit, 
a navíc musí být rozhodnuto dříve, než asi 
vyjde toto číslo. Nerad bych z vážného, ale 
relativně malého problému udělal tolik 
oblíbenou všenárodní debatu o možných 
chybách těch druhých. Jednoznačně totiž 
došlo u několika našich nejlepších hráčů 
k opakovanému porušení kodexu reprezen-
tanta způsobem, který přinutil rozhodčího 
dát vše do zápisu a žádat vyvození patřič-
ných důsledků. Zúčastněné strany mají na 
stupeň svého podílu na ostrých debatách 
s rozhodčím a hlavně na důvody vzniklé 
situace zásadně odlišný názor a navíc větši-
na hráčů obou týmů za nic opravdu nemů-
že a jejich přístup ani v nejmenším nejde 
kritizovat. Na druhé straně ti, kteří to nevi-
děli ani neslyšeli, ale mají zaručené infor-
mace od účastníků, zaujímají principiálně 
přísná stanoviska. Celá věc se pro mne ještě 
komplikuje skutečností, že téměř všichni, 
jichž se to aspoň nepřímo týká, jsou podle 
mého názoru známí vynikajícími bridžový-
mi znalostmi i schopnostmi respektovat 
zásady fair-play, takže mají mou důvěru a 
někdy i částečné pochopení. Nejde však 
zpochybňovat, že k porušení zásad etiky 
i kodexu reprezentanta opravdu došlo, 
a měly by tedy z toho být vyvozeny aspoň 
podmíněné důsledky. V tom okamžiku však 
se problém jako bumerang vrací znovu na 
začátek a otázka nervů, míry a důvodu po-
čínání nemá jednoznačnou odpověď. Zrov-
na dnes čtu v novinách, že ten nesmírně 

hokejově užitečný dědek, hodný 
a sympatický tatínek Franta Musil, bude 
možná policii vysvětlovat důvody údajně 
úmyslného ublížení na těle, které hokejkou 
způsobil uprostřed nervy drásajícího soutěž-
ního boje. To sice bohudík ani zdaleka není 
náš případ a závažnost počínání je v našem 
případě naštěstí nesrovnatelně menší, ale 
ukazuje to, jak některá rozhodnutí mohou být 
lidsky obtížná. Nezlobte se, ale potřeboval 
jsem se svěřit se svými pocity a snad pro 
odlehčení bych poznamenal, že mi příliš 
nepomáhá, že přednáším u studentů velmi 
oblíbený kurz o rozhodování za rizika 
a nejistoty.  

ME smíšených dvojic 
a týmů v Ostende 
Tomáš Fořt 

 
Pláž v Ostende 

Srovnávám-li letošní Mistrovství Evropy ve 
větrném a deštivém Ostende s tím před dvě-
ma roky ve slunné Bellarii, bylo letošní zře-
telně úspěšnější. Před dvěma lety se do finále 
156 párů nevešla žádná naše dvojice, zatímco 
letos se mezi prvních 130 dostali Zadražilovi. 
V silné konkurenci dosáhli sice s 47,6% jen 
na 118. místo, ale již dostat se do finále zna-
mená pro náš bridž pěkný úspěch. 
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Minule z 270 dvojic v Consolation skončili 
Illa – Hnátová 18., Bahníkovi 35., Kůrka - 
Pokorná 84., Svobodovi 133., Picmausovi 
211. a Dítětová – Fořt 238. 
Letos byl náš druhý nejlepší pár Dítětová – 
Fořt v Consolation 30, s 52.8% a třetí Gro-
smanovi 50. s 52,1%. Tolik se nedařilo 
Krásovým na 199. místě a Picmausovým na 
251. místě. 

 
Paul Magerman 

Organizačně byl turnaj jako obvykle připra-
ven s plnou profesionalitou. Garantem za 
Belgický královský bridžový klub byl Paul 
Magerman, u nás známý z několika úspěš-
ných účastí na bridžovém týdnu v Marián-
ských Lázních.  

 
Pohled do sálu 

Celkem se Mistrovství Evropy zúčastnilo 
405 párů z 30 zemí Evropy. Francie 94, 

Itálie 68 (ti přijeli v modrých dresech několi-
ka speciálními autobusy), Belgie 34, Anglie 
27, Německo 26, Polsko 22, Holandsko 20, 
Island 13, Izrael 10, Norsko a Irsko 8, Rusko 
7, Chorvatsko a Turecko 6, Česká republika, 
Rakousko a Švédsko 5, Bulharsko, Finsko, 
Švýcarsko 4, Skotsko, Španělsko, Portugal-
sko a Luxemburg 3, Wales a Jugoslávie 2 
a konečně po jednom páru z Řecka, Maďar-
ska, Litvy a Malty. 
Mistrovství bylo perfektně zajištěno. Rozdání 
byla vždy včas a dobře naduplikovaná, roz-
hodčí byli přísní, ale korektní a vždy ochotni 
s čímkoliv pomoci. Na druhou stranu byly 
přísné pokuty za kouření nebo alkohol (za 
každé 25% topu + 60 Euro) a za mobilní 
telefony za alkohol (100% topu + 100 Euro). 

 
Skvělá káva 

Jako obvykle sponzoři káva Lavazza a mine-
rálka Evian dávali libovolné množství svých 
výrobků zdarma. 
Známých tváří a mistrů bylo mnoho, ale na 
všechny se na stupních vítězů nedostalo. Ve 
finále skončili na prvních místech: 
 
1. Van Glabbeek – Maas NET 57,94% 
2. Nelson – Egintom ENG 56,57% 
3. Varenne – Multon FRA 55,94% 
4. Sver – Marinkovic CRO 55,79% 
5. D’Ovidio – Chemla FRA 55,68% 
 
Vítěz je bratr u nás také dobře známého ho-
landského internacionála Antona Maase, 
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který tentokrát hrál s Bep Vriend. A skvělé 
4. místo nyní v Praze hrajícího Chorvata 
Pava Marinkovice mohlo být ještě lepší, 
kdyby jej o medaili nepřipravili právě Za-
dražilovi, kteří na něj v poslední partii jako 
jedni z mála vylicitovali pěkný slem. 

 
Hedvig Van Glabbeek a Willem Jan Mass 

A nyní několik rozdání.  
2. kolo 
rozdání 8 
oba v první 
rozdával W 

♠QJ93 
♥A103 
♦82 
♣K1093 

 

♠104 
♥975 
♦K765 
♣Q862 

 ♠K87 
♥K8 
♦AQJ93 
♣J54 

 

♠A652 
♥QJ642 
♦104 
♣A7 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Cronier Mass Lustin Vriend 
pas pas 1 BT 2♣1) 
pas 2♦2) kontra 2♥ 
pas 3♠ pas…  

1) Obě drahé 
2) Vyber si sama 
Dražba znamená výzvu na pikách. Po výno-
su ♦A a pak ♦Q vynesla obrana tref. Anton 
Maas zahrál pikovou dámu, a když prošla, 
pokračoval klukem a splnil +1 za 170. Vý-

sledek to byl ale jen podprůměrný, když část 
sálu hrála 4♠ nebo 4♥ a většinou také plnila 
10 zdvihů.  
U našeho stolu sehrával Jih jen 2♥. Vynesl 
jsem ♠4, ze stolu ♠Q a Eva Dítětová dala 
♠8. Hlavní hráčka pak zahrála ♥A a malou 
srdci. Eva stáhla nyní ♦A a ♦Q a po dopočí-
tání partie zahrála bezpečně káro do 
doublechicane. Soupeřka nepřečetla dobře 
pikovou situaci a musela odevzdat ještě jeden 
pik. –140 bylo pro nás velmi pěkné skóre, 
které přispělo k 62,7%, jenž jsme v tomto 
kole dosáhli. 
Další rozdání je jedna ze dvou zmínek 
o našich hráčích v bulletinu. 

2. kolo 
rozdání 13 
oba v druhé
rozdával N 

♠- 
♥53 
♦J98765 
♣97532 

 

♠AQ873 
♥Q109 
♦104 
♣QJ4 

♠K542 
♥KJ876 
♦A2 
♣A8 

 

♠J1096 
♥A42 
♦KQ3 
♣K106 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Zadražil Wasik Zadražilová Pilar 
 pas 1♥ kontra 
rekontra 4 BT kontra pas 
pas 5♦ kontra pas… 

 
Španěl Wasik (mimo-
chodem původem Polák) 
použil skvělé 4 BT, po 
kterých již Zadražilovi 
(Michal je na obrázku) 
nemohli dosáhnout dobré 
skóre. To samé se bohužel 
opakovalo i u našeho stolu. 
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V jednom z dalších rozdání jsme způsobili 
zajímavou chybu programu pro zpracování 
výsledků, o které psali i v bulletinu. Soupeři 
padli v druhé hře 7 krát s kontrem za 2 000 
a počítač odmítl výsledek zapsat 
s poukazem na to, že jde o neplatné číslo. 
Zřejmě šlo ještě o poslední výskyt Mileni-
um Bug. 
 
Následující rozdání je zajímavé s ohledem 
na paradoxní obranu, která se má aplikovat 
pro bezpečné poražení závazku. 

2. kolo, 
rozdání 17 
oba v první 
rozdával N 

♠AKJ8763
♥3 
♦J62 
♣J4 

 

♠Q10952 
♥95 
♦K1087 
♣85 

 ♠4 
♥AQJ864 
♦943 
♣1097 

 

♠- 
♥K1072 
♦AQ5 
♣AKQ632 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 1♠ 2♥ 3 BT 
pas pas pas  

 
Západ vynesl káro a kluk stolu vzal výnos. 
Nyní má hlavní hráčka 10 zdvihů 
a s výsledkem 430 poráží i ty, co splnili 4♠. 
Ty také odehrála po výše uvedené dražbě 
Eva Harasimowicz. Pokud by zahrála 
v druhém zdvihu srdci, mohla získat zdvihů 
11. U našeho stolu došla dražba po podob-
ném začátku a ukázání pevného šestilistu 
trefového až do 6 BT. Vynesl jsem ♥9, Eva 
Dítětová vzala esem a stojí před problémem, 
co vrátit. 
Jih nemá určitě další zdvih k rychlému 
odevzdání. Má jeden srdcový, šest trefo-

vých, určitě eso kárové a dva pikové jsou 
vidět na stole. Zbývá se rozhodnout, zda má 
v ruce malý pik, nebo ne. Pokud ano (vymě-
níme například ♥2 a ♠2 v rukou Západu 
a Jihu) bude jediným porážejícím vrácením 
pik!  
 
A ještě jedna partie na markování. Mariana 
Serf a Francois Stretz z Francie předvedli 
koncert marek na téma, jak se dá partnera 
pohodlně navést na správnou cestu. 

2. kolo 
rozdání 26 
oba v druhé
rozdával E 

♠973 
♥5 
♦AK953 
♣AKQ9 

 

♠Q86 
♥QJ743 
♦64 
♣852 

♠AKJ75 
♥K86 
♦Q108 
♣107 

 

♠102 
♥A1092 
♦J72 
♣J643 

 

 
Závazek 2♠ z Východu po zahájení Severu 
1♦. Jih vynesl ♦2, Sever odehrál ♦AK. Jih 
zahodil do druhého kára ♦J jako marku na 
srdce. Sever napřed odehrál ♣Q, čímž ukázal 
své držení v trefech, a pak zahrál singl srdci. 
Jih vzal esem a poslal do snapu ♥2. Nyní 
signál do trefů. Sever přebil a poctivě vrátil 
malý tref do partnerova kluka. Obrana tak 
získala další přebytek a NS získali 200 za dva 
pády a skvělé skóre. 
 
A na závěr informací o párovém turnaji ještě 
jedna zajímavost. Anglická dvojice Sharleen 
Robson a Graham Weir se chystají po skon-
čení mistrovství vzít. Mistrovství absolvovali 
ještě jako poslední test před svatbou a sva-
tební cestou na Hebridy.  
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1. liga 
Tomáš Fořt 

Po posledním kole je pořadí na čele 
1. celostátní ligy už zase téměř stejné jako 
vloni. Zvítězil již tradičně ACOL. Na druhé 
místo se dostal skvělým finišem Jas, který 
odsunul Polabiny na místo 4. Jako poslední 
sestupuje Labe. Druhým sestupujícím je 
Rožnov, který musel hrát druhé kolo 
v improvizované sestavě a v posledním kole 
měl 3 zápasy s prvními třemi družstvy.  
 
    1. ACOL 185 
    2. Jas 171 
    3. Star 168 
    4. Polabiny 148 
    5. Logik Olomouc 132 
    6. Ladies 124 
    7. Calimero 115 
    8. ZPAcz A 111 
    9. Rožnov 97 
  10. Labe 61 
 
V druhém kole ze sebe generátor počítačo-
vých rozdání vydal stejně jako většina hráčů 
maximum a v každé šestnáctce se vyskyto-
valo několik slemů. Tento je z 5. zápasu: 

Rozdání 10 
oba v druhé 
rozdával E 

♠92 
♥8632 
♦853 
♣J976 

 

♠AQ1087543 
♥104 
♦A 
♣K4 

 ♠KJ6 
♥AJ9 
♦Q964 
♣A52 

 

♠- 
♥KQ75 
♦KJ1072 
♣Q1083 

 

Když jsem zjistil, že partner, který zahájil 
1♦, má pikový fit a všechny 3 chybějící 
klíčové figury, nezastavilo mě před velkým 
slemem ani varování, že nemá žádného další-
ho krále. Po výnosu ♦5 je velmi pravděpo-
dobné, že vynášející nemá ♦K. Jen málo 
hráčů na první lize vynáší do velkého slemu 
aktivně. Na malé káro ze stolu dal Jih desítku 
a já eso. Stůl mě trochu zklamal. Doufal jsem 
v trefovou dámu, páté káro nebo alespoň 
srdcovou dámu nebo kárového kluka. Mohu 
hrát variantu složeného skvízu, která přejde 
do dvojitého skvízu, ale jeho nutnou podmín-
kou je, aby jednoduchá hrozba, kára, byla 
poziční, tedy za Severem. Vsadil jsem tedy 
na to, že vynášející má alespoň jednoho 
honéra v kárech. Pominu-li vypadnutí třetího 
krále kárového u Jihu nebo třetího kluka 
u Severu stojí proti tomuto způsobu jen vari-
anta sehrávky na trumfový káro – srdcový 
skvíz Východu.  
Na malé káro ze stolu dal Jih desítku a já eso. 
Pak jsem měl plán prosnapnout jedno káro 
odehrát trumfy, nechat si dva, přejít na eso 
srdcové a zahrát dámu károvou, abych převe-
dl károvou hrozbu na Sever. Před přechodem 
na srdcové eso vznikla koncovka:  
 

 ♠- 
♥86 
♦85 
♣J97 

 

♠543 
♥104 
♦- 
♣K4 

♠- 
♥AJ 
♦Q9 
♣A52 

 

♠- 
♥KQ 
♦KJ 
♣Q108 
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Pokud by měl Sever kárového kluka, byli by 
obránci po srdcovém esu a kárové dámě na 
poslední trumf ve dvojitém skvízu. Bohužel 
byly všechny kárové figury u Jihu 
a fungoval jednodušší křížový skvíz. 
V této koncovce, kam jsem směřoval, bych 
mohl ještě změnit strategii, stáhnout trumf, 
odehrát dva trefy a skončit na stole, ale 
nevím, zda bych z odhozů soupeřů poznal, 
které zahrání je správné. Po důkladnějších 
rozborech dnes také soudím, že do velkého 
slemu by Sever asi nevynesl ani od ♦J 
a křížový trumfový skvíz by měl mít větší 
šanci.  
U stolu se ale stalo, že soupeř se podhodil 
a na stahované trumfy mu z karty vypadl 
kárový král a bylo hotovo. Na druhém stole 
soupeř, Bohouš Picmaus, směřoval do 
správné koncovky a svůj slem také splnil.  

Standard American (1) 
Petr Hebák 

Myšlenky Culbertsona, Gorena a mnohých 
dalších se postupně staly základem vzniku 
velmi širokého licitačního přístupu a pojetí, 
kterému se zjednodušeně a souhrnně říká 
Standard American. Základní principy toho-
to populárního amerického systému se po-
kusím v několika pokračováních zájemcům 
představit. Mnohé zásady Standardu jsou 
součástí i jiných oblíbených systémů, které 
(dnes už téměř bez výjimek) vycházejí ze 
zahájení silným BT, drahým pětilistem 
a lepší levnou. Mnozí Standard popisují 
a vylepšují, ale nejlepšími ze současných 
oblíbených autorů jsou mnohonásobní mis-
tři světa a vítězové nejprestižnějších světo-
vých turnajů Michael Lawrence, Marty 
Bergen , Larry Cohen a osobně nemohu 
nezmínit jednoho z nejčastěji píšících bri-
džistů−pedagogů, kterým je Max Hardy.  

Přehled nejčastěji používaných 
zahájení 
1♣ = 12 až 20 figurových bodů (dále FB) 
s 3+listem trefovým (trefy jsou delší anebo 
levné jsou 33 nebo 44) 
1♦ = 12 až 20 FB s minimálně 3+listem 
károvým (kára jsou delší anebo levné jsou 55 
nebo 66) 

Poznámka k zahájení 1 v levné 
Není-li síla na revers (ten se doporučuje od 
dobrých 16 FB), pak je možné zahájit 1♦ 
i s 4441 při singlu pikovém anebo dokonce 
i při pěkném 4listu károvém a špatném 5listu 
trefovém. Někteří hráči mají dohodu, že si 
pod lepší levnou představují tu levnou, která 
je silnější a nikoli delší, ale to už jsou indivi-
duální rozdíly. Každopádně zahájení 
1 v levné se používá při síle od pěkných 
12 FB do špatných 20 FB, když není drahý 
pětilist ani pravidelná rozloha (dále PR) se 
sílou požadovanou na zahájení 1BT. Požada-
vek pěkných 12 FB se doporučuje dodržovat 
i na 3. či 4. místě a nezahajovat 1♣ či 1♦ na 
10 či 11 FB. Opět samozřejmě rozdíly existu-
jí a je pochopitelné, že někdy předkládám 
i méně obvyklé varianty, které jsou součástí 
našeho systému a podle našeho názoru se 
osvědčily. 
1♥ = (11+) 12 až 20 FB s 5+listem srdco-
vým, když piková barva je kratší  
1♠ = (11+) 12 až 20 FB s 5+listem pikovým, 
když srdcová barva je kratší než piková 
Poznámka k zahájení 1 v drahé 
Zahájení 1♥ ukazuje kratší pikovou barvu, 
protože s 55 i 66 v drahých má přednost 
zahájení 1♠. Na 1. a 2. místě je možné zahá-
jit i s pěknými 11 FB, když list má aspoň 
2 defenzivní zdvihy (dále DZ) a není horší 
než 7 ztrátových zdvihů (dále ZZ). Na 3. či 
4. místě je možné se dohodnout na zahájení 
1 v drahé i na 10 či 11 FB s pouze 4listem 
v barvě zahájení. Je to s méně než 12 FB 
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lepší než s rozlohou 4432 (s jedním nebo 
oběma drahými 4listy) zahajovat 1 v delší 
levné. Na 4. místě se však pro rozhodnutí 
využívá ještě navíc pravidlo patnácti. Podle 
tohoto pravidla se sečte počet figurových 
bodů a počet karet pikové barvy. Dá-li to 
aspoň 15, pak je vhodné na posledním místě 
zahájit, zatímco v opačném případě bývá 
lepší pasovat. 
1BT = PR s 15 až 17 FB (někteří hrají 16 až 
18, zatímco třeba Bergen dává přednost 
14 až 16) 
Poznámka k rozloze na 1BT 
Stejně jako v jiných systémech se očekávají 
rozlohy 4333, 4432 či 5332 s levným pěti-
listem. Možná je výjimečně i rozloha 5422 
(s 54 v levných) anebo dokonce 6322 či 
7222 (dlouhá barva je levná), když bodová 
síla je v krátkých barvách, zatímco dlouhé 
barvy jsou špatné. Někteří dokonce připouš-
tějí i rozlohu 5332 s drahým pětilistem 
(kvůli někdy obtížným rebidům po zahájení 
1♥ nebo 1♠), ale to už jsou přece jen vzác-
nosti a výjimky. 
2♣ = listy bodově nebo (i) rozlohově silné 
stejně jako v jiných systémech, ale jsou 
i další možnosti 
2♦ = Flanneryho konvenční zahájení 
s 4 listem pikovým a 5listem srdcovým 
a s 12 až 15 FB (do USA sice už pronikly 
různé varianty zahájení Multi, ale Flannery 
je poměrně oblíbený) 
2♥ = podprimérní 6+ list s body především 
v srdcích 
2♠ = podprimérní 6+ list s body především 
v pikách 
2 BT = podprimérní s 55 v levných (někteří 
to hrají dvojznačné s možností slemové síly) 
3 a výše v barvě = různé dle dohod 
a preferencí partnerů (k zahájením od 2♣ se 
ještě vrátíme). (pokračování příště)  

Transfery po BT (1) 
Vladimír Machát 

Transferové dražby, založené na transferech 
na čtyři barvy, jsou základem schéma kon-
struktivní dražby po beztrumfových zaháje-
ních, které je předmětem následující série 
článků.  
Pokud neuvedeme jinak, předpokládáme 
zahájení silným BT, 16 – 18 honérových 
bodů (HB). Partner zahájí dražbu hláškou 
1BT a Vy máte: 

♠K3 
♥AJ754 
♦1082 
♣975 

Standardní metody mají s tímto listem potíže. 
List je příliš silný na stopující 2♥, ale nedo-
statečně silný na forsující skok na 3♥. Jedi-
ným řešením je dotaz 2♣ (Stayman) 
a následné oznámení srdcí. Po odpovědi 2♠ 
se tak dostáváte na úroveň 3♥ proti možné-
mu malému dublu u partnera a poslední hra-
telný závazek byl 2BT. Transfery dražbu 
těchto listů usnadňují. Máte-li drahý alespoň 
pětilist, dražbu svého listu zahájíte v nižší 
barvě (2♦ = srdcový 5+list, 2♥ = pikový 
5+list). Zahajitel „přijímá transfer“ hláškou 
ve Vaší barvě.  
♠J3  ♠K3  ♠A3 
♥AJ754  ♥AJ754  ♥AJ754  
♦1082  ♦1082  ♦1082 
♣975  ♣975  ♣975 
   (a)     (b)     (c) 
 
♠J3  ♠K3 
♥AJ7542 ♥AJ7542 
♦108  ♦1082 
♣Q75  ♣975 
   (d)      (e) 



 9 

(a) Pas.   Na lince nemůžete mít 26 HB 
potřebných na hru.  

(b) 2BT. Invitující sekvence.  
(c) 3BT. Dostatečná síla k prosazení hry. 
(d) 3♥. Invitující, ukazuje srdcový 6-list. 

8-kartový fit je zaručen. 
(e) 4♥. Při zaručeném 8-kartovém fitu 

a nepříliš silné barvě preferujeme záva-
zek v  barvě před BT. 

Dražba proběhla 1BT-2♦-2♥-2BT a na 
Vás, zahajiteli, je nyní rozhodnutí:  

♠Q1092  ♠Q95 
♥K3  ♥K1086  
♦AJ6  ♦A964 
♣KQ64  ♣AQ 
  (a)     (b) 

♠AQ7  ♠Q72 
♥K63  ♥A1098 
♦AJ6   ♦AJ64 
♣K1083  ♣AQ 
   (c)       (d) 

(a) Pas.  Rozloha 4432 a pěkný sled 
v pikách kvalifikují Váš list jako plno-
hodnotné 16-bodové zahájení, avšak 
přijmout invit nemůžete.  

(b) 3♥. Oprava do srdcí s minimálním 
listem a 4-listou podporou.  

(c) 3BT. Všechny ostatní barvy dostatečně 
chráníte a do barevného závazku žádné 
snapovací hodnoty nepřinášíte. 

(d) 4♥.   Jasné rozhodnutí. 

Reakci zahajitele je možné popsat podle 
následujících pravidel: 
- s dublem v barvě transferu volíme BT 

závazek 
- se 4-listem v barvě transferu volíme 

barevný závazek 
- s 3-listem v barvě transferu častěji 
volíme barevný závazek, zejména máme-li 
slabý dubl v některé vedlejší barvě; 

s rozlohou 4333 ale je důležité podrobněji 
prozkoumat charakter listu. Měli bychom 
volit závazek v BT, pokud list obsahuje drže-
ní, která za přítomnosti některé střední karty 
v listu partnera vytváří takovou kombinaci, 
při níž soupeř výnosem v této barvě zadává 
zdvih, např. 

 10 x x nebo 9 x 
 A J x   K 10 8 x 

Naopak bychom měli volit barevný závazek, 
pokud list neobsahuje eso nebo obsahuje-li 
kumulaci síly do nějaké boční barvy, např. 

♠KQ3 
♥Q85 
♦K72 
♣KQJ8 

Transfery se také obecně používají ve všech 
sledech se silnými 2BT. 

Oba ve 
druhé 
rozdával S 

♠KQ1063 
♥432 
♦52 
♣1098 

 

♠972 
♥Q106 
♦AQ873 
♣K5 

♠53 
♥J875 
♦J1096 
♣642 

 

♠AJ8 
♥AK9 
♦K4 
♣AQJ73 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 pas pas 2BT 
pas 3♥ pas 3♠ 
pas 3BT pas 4♣ 
pas 4♠ pas…  

 

Jih má příliš pěkný list na to, aby pouze uká-
zal pikový fit. Hláškou 4♣ ukazuje maximum 
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pro pikovou hru a boční barvu – zdroj zdvi-
hů do případného slemového závazku. Se-
veru se hláška 4♣ líbí, protože v rozdání je 
dvojí fit, ale má příliš málo na to, aby po-
zvání do slemu přijal. Ve skutečnosti slem 
závisí na trefovém impasu. Důležité je, že 
závazek 4♠ se hraje z listu Jihu, což dává 
garanci 11 zdvihů.  

Stejný princip jako u drahých barev je pou-
žit i u transferů na levné barvy. V našem 
schéma jsou 2♠ transferem na trefy a 3♣ 
transferem na kára. Hláška 2♣ je Stayman, 
dotaz na drahý 4-list. V porovnání 
s transfery na drahé barvy je u levných 
barev jeden podstatný rozdíl. Máte-li drahý 
5-list, transfer použijete prakticky vždy – 
jako případ pojistky, abyste neminuli pří-
padný fit. Používá se s listy s jakoukoli 
silou. Transfery na levné barvy se používají 
mnohem méně často, prakticky jen s velmi 
slabými nebo naopak se silnými listy, které 
alespoň invitují slem. Se středně silnými 
listy jednoduše předpokládáte, že se levná 
délka využije jako zdroj zdvihů do beztrum-
fového závazku. Takový předpoklad je tím 
oprávněnější, čím je barva silnější.  

♠86 ♠86 ♠86 
♥J72 ♥KJ7 ♥J72 
♦63 ♦6 ♦63 
♣AQJ643 ♣Q865432 ♣AJ8632 
  (a)    (b)    (c) 

 

♠Q72  ♠Q72 
♥A109  ♥A10 
♦63  ♦63 
♣AQJ63 ♣AQJ643 
   (d)     (e) 

(a) 3BT. Doufáte v to, že vaše linka využi-
je délkové zdvihy v trefech a získá 

9 zdvihů dříve než 5 zdvihů získají sou-
peři.  

(b) 2♠ a potom pas na 3♣. Typický list pro 
transfer s dlouhou a slabou barvou. 

(c) Pas. Vaše hlavní barva je (relativně) 
slušná a délkové zdvihy v trefech můžete 
udělat. List není silný natolik, že by bylo 
pravděpodobné splnění závazku 
v trefech na třetím stupni, pokud zároveň 
nepůjde splnit 1BT. 

(d) 2♣ a potom 3♣ (forsing). List se slemo-
vými ambicemi za podmínky, že zahaji-
tel má trefový fit (zpravidla čtyřkartový). 
Transfer na levnou barvu se používá 
s alespoň 6-listou barvou. 

(e) 2♠ a potom 3BT. Mírný invit do slemu 
založený na délce. Do slemu zahajitel 
nemusí mít trefovou délku, jen pěkné 
maximum a kontroly (esa, krále). 

Nová barva odpovídajícího, následující po 
transferu a jeho přijetí, je naturální a forsuje 
do hry. 

oba v druhé
rozdával S 

♠9 
♥75 
♦AQ84 
♣AK10843 

 

♠Q1054 
♥AQ42 
♦1073 
♣92 

♠J872 
♥10986 
♦J962 
♣6 

 

♠AK63 
♥KJ3 
♦K5 
♣QJ75 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
   1BT 
pas 2♠ pas 3♣ 
pas 3♦ pas 3♠ 
pas 3BT pas 6♣ 
pas…    
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Slemové aspirace stvrzuje přirozená hláška 
nové barvy 3♦. Hláška 3♠ Jihu je v zásadě 
přirozená, naznačuje zájem o slem 
a povzbuzuje k další výměně informací. 
3BT oznamují absenci další významné 
rezervy. Jih se však na základě bodového 
maxima, pěkného fitu a kontrol v bočních 
barvách rozhodnul, že trefový slem bude 
přinejmenším hratelný. Ve skutečnosti je 
trefový slem hraný z listu Jihu vyložený, 
zatímco je-li vydražitelem Sever, srdcový 
výnos závazek poráží. 

Následující rozdání pochází ze soutěže 
družstev: 

Oba ve 
druhé 
rozdával N 

♠KQ62 
♥KJ86 
♦AKJ 
♣65 

 

♠10943 
♥Q9 
♦8432 
♣A94 

♠85 
♥A10 
♦1096 
♣KJ8732 

 

♠AJ7 
♥75432 
♦Q75 
♣Q10 

 

V otevřené místnosti mělo rozdání normální 
průběh: 

Západ Sever Východ Jih 
 1BT pas 2♦ 
pas 2♥ pas 3BT 
pas 4♥ pas…  

Po výnosu ♠8 vydražitel zahrál úspěšný 
srdcový impas, a protože si ani teď obránci 
nevzali dva trefové zdvihy, skončil 
s nadzdvihem. Je opravdu těžké přijít na 
nepravděpodobný výnos přes celý stůl do 
silného listu a v barvě, v níž podle všech 
předpokladů má partner krátkost. V zavřené 
místnosti otevřeli NS dražbu silným trefem 

a v důsledku toho se rozdání hrálo z opačné 
strany: 

Západ Sever Východ Jih 
 1♣ pas 1BT 
pas 2♣ kontra 2♥ 
pas 4♥ pas…  

Kontra Východu na konvenční hlášku Seve-
ru, dotaz na drahý 4-list Jihu, Západu pomoh-
lo. Po výnosu trefovým esem, trefu ke králi 
a třetím kole trefů Jih přebil v ruce a zahrál 
srdce: 3, 9, J, A. Východ pak pokračoval 
dalším trefem, které Západ přebil srdcovou 
dámou a stůl králem, což způsobilo, že trum-
fová desítka Východu zaznamenala porážejí-
cí zdvih. 
Výhoda sehrávání závazku ze silnějšího listu 
nemusí spočívat jen v tom, že je proti nepříz-
nivému výnosu chráněno nějaké podehratelné 
držení. Pouze skutečnost, že dříve, než je 
hráno ze silného listu vydražitele, musí 
k zahajovacímu zdvihu zahrát oba obránci, 
může vydražiteli poskytnout podstatnou 
informaci, na níž založí úspěšný plán sehráv-
ky. 

Oba ve 
druhé 
rozdával N 

♠A42 
♥96 
♦QJ102 
♣AKJ8 

 

♠KQJ 
♥K842 
♦86 
♣Q952 

♠97 
♥J1053 
♦A94 
♣10643 

 

♠108653 
♥AQ7 
♦K753 
♣7 

 

V otevřené místnosti byl po zahájení 1BT 
použit forsující Stayman a výsledkem byl 
závazek 4♠ hraný z „přirozené“ strany: 
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Západ Sever Východ Jih 
 1BT pas 2♦ 
pas 2BT pas 3♠ 
pas 4♠ pas…  

Po výnosu pikovým králem vydražitel viděl, 
že odevzdává nejméně dva pikové zdvihy 
a jeden kárový. Proto zahrál okamžitě srd-
cový impas, a když ten nevyšel, bylo hoto-
vo. V zavřené místnosti se stejný závazek 
v důsledku transferu hrál z opačné strany:  

Západ Sever Východ Jih 
 1BT pas 2♥ 
pas 2♠ pas 3BT 
pas 4♠ pas…  

Výnos byl srdcový kluk. Protože z výnoso-
vých konvencí soupeřů vyplývalo, že výnos 
klukem vylučuje vnitřní sekvenci KJ10(x), 
vydražitel vsadil na jedinou šanci: vzal 
zdvih esem, zahrál trefový impas klukem 
a na ♣A-K odhodil se stolu dvě srdce. Pak 
již stačilo zahrát pikové eso a pik 
a vydražitel nárokoval splnění závazku.  

Konvence (6) 
Miloš Polák 

Konvence po soupeřově zahájení 1BT 
Landy 
Po zahájení soupeře 1BT hláška 2♣ slibuje 
oba drahé pětilisty. Je-li list trochu silnější, 
stačí na tuto hlášku i čtyřlisty. 
Becker 
Zásah 2♣ po zahájení 1BT znamená trefy 
a kára, zásah 2♦ znamená srdce a piky. 
Brozel 
Je mnohem častěji používaná konvence. Po 
zahájení 1BT - kontra znamená, že máme 
dlouhou (pěti - šestibarvu), zatím nijak 
nespecifikovanou. Partner automaticky 
draží 2♣. Zasahující hráč potom draží svou 
barvu nebo, pokud jsou touto barvou trefy, 
pasuje. 

Další hlášky po 1 BT jsou zaměřeny na 
dvoubarevné listy, přičemž srdce jsou klíčo-
vou barvou. Tedy zásah 2♣ znamená trefy a 
srdce, 2♦ znamená kára a srdce, 2♥ znamená 
srdce a piky, 2♠ jsou piky a neurčená levná. 
Partner se může hláškou 2BT dotázat na 
levnou. Tato konvence má tu nevýhodu, že 
ruší možnost trestného kontra na hlášku BT. 
Proto byla vylepšena konvencí: 
Capeletti 
Kontra na zahájení 1BT je trestné, 2♣ zna-
mená mám dlouhou barvu, partner automa-
ticky draží 2♦. Po této hlášce je možno tuto 
dlouhou barvu nabídnout. 
Zásah 2♦ znamená mám obě drahé, 2♥ zna-
menají srdce a levnou, 2♠ piky a některou 
levnou. 2BT znamenají oba levné pětilisty. 
Zásah jednoduchým skokem 
Stalo se velkou módou používat zásah sko-
kem jako slabý, preventivní, se šestilistem 
v dražené barvě, podobný slabým dvoutri-
kům. Nedoporučujeme tento typ zásahů, 
zejména ve druhé hře a nebo v utkání druž-
stev. V takovém případě se může podobný 
zásah změnit v úplnou pohromu, protože 
další hráč v pořadí je již informován o zahaji-
telově síle a může účinně a draze tuto „pre-
venci“ kontrovat. Pokud tedy vůbec budete 
tento typ dražby používat, podívejte se vždy 
raději dvakrát na stav her a pokud možno 
veškerá bodová síla vašeho listu by měla být 
soustředěna do vámi dražené barvy. Další 
nevýhodou je, že ztrácíte možnost informovat 
partnera o svém pětilistu při zásahu s 15 - 18 
body. 
Hardyho Western Style (Two over one 
game forcing) 
Chtěl bych nyní ještě upozornit, že se 
v současné době vyvinula populární, poněkud 
odlišná varianta Amerického standardu, tzv. 
WESTERN, která používá poněkud odlišné 
dražební postupy a sledy od Amerického 
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standardu, tak jak je běžně známý u nás. 
Např. dražební sled: zahájení 1♠, odpověď 
2♣ (dva na jedna) je manšforsingem. Dal-
ším podstatným rysem je, že po zahájení 
1 v barvě odpověď 1BT je rovněž forcin-
gem na jedno kolo, i když často nejde o 
silný list.  

Lámejte si hlavu 
s námi - řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Nic hádat nemusíte. Jih měl 5 piků, 4 srdce, 
2 trefy a má tedy 2 kára. Stejně tak můžete 
dopočítat Sever. Koncovka je tedy jasná: 

Rozdání 7 
rozdával S 
oba v druhé 

♠- 
♥- 
♦?xx 
♣Q 

 

♠- 
♥8 
♦KJ10 
♣- 

♠- 
♥- 
♦A54 
♣8 

 

♠86 
♥- 
♦?x 
♣- 

 

 
Stačí přejít králem károvým a stáhnout 
poslední trumf. Pokud má dámu Sever, musí 
zahodit tref a vypracovat nám ♣8 nebo od 
kára. Pak už dáma určitě vypadne. Rozdání 
je z 2. kola pražské skupinové soutěže. 
Problém 2 
Základní šance spočívá ve vypadnutí druhé-
ho ♦KQ nebo třetího ♥KQ. Berete tedy tref 
esem a hrajete ♥A, ♦A, srdce snap 
a vyrážíte káro, a když Sever dává malou, 
zahazujete pik. Jih vrací tref, který berete na 

stole a prosnapáváte další srdce. Zázraky se 
nedějí, a tak ♥KQ i ♦K zůstávají ve hře.  
Vyrážíte proto poslední trumf, nyní už může-
te zahodit srdce a Jih, který měl v trumfech 
KQ4, stále odmítá zadat pikem a pokračuje 
vytrvale trefem. Přebíjíte jej a Sever odhazuje 
pik. 
♠K102 
♥- 
♦87 
♣- 

♠A9 
♥J9 
♦- 
♣7 

 
V pětikartové koncovce, kdy víte, že Jih drží 
trefy, doufáte, že srdce bude držet Sever. 
Stahujete trumfy, a pokud nevyroste ♥J, 
odhodíte obě srdce. Na poslední trumf je 
v kleštích zase Jih. Neudrží piky i tref. 
Celé rozdání opět z druhého kola pražské 
skupinové soutěže bylo: 

Rozdání 28
rozdával W
NS v druhé 

♠Q6543 
♥KQ106 
♦92 
♣42 

 

♠K102 
♥A 
♦J1087653
♣A6 

♠A98 
♥J9753 
♦A 
♣QJ75 

 

♠J7 
♥842 
♦KQ4 
♣K10983 

 

 
Problém 3 
Po partnerově skoku a dražbě soupeřů je 
trochu optimistické očekávat, že projdou dvě 
srdce. Ze svého držení vidíte, že soupeřům 
táhnou kára, takže času také mnoho nemáte. 
Můžete odehrát svá esa a doufat, že partner 
ještě něco udělá, ale i to je jen malá naděje. 
Nejlepší je postavit se k problému aktivně.  
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Zahrajte malou, nebo větší malou od ♥A. 
Pokud má partner ♥K, určitě přijde na to, že 
od něj chcete podehrát piky.  
Podehrání esa je riskantní záležitost a hrozí 
ztráta zdvihu nebo partie, protože to, že 
soupeři získají tempo, zahodí singl, nebo 
partner něco nedopočte, je to nejmenší, co 
se vám může stát. Vzpomínám na svého 
kolegu Johna Pivničku ze Znojma, který se 
nedávno po letech opět objevil na několika 
turnajích. Na toho vykřikoval jeho trochu 
ortodoxní holandský partner větu „Never 
lead from ACE, partner!!!“ ještě dlouho po 
skončení turnaje v Mariánských Lázních. 
Tentokrát by ale John uspěl, protože celé 
rozdání bylo: 

Rozdání 28 
rozdával W 
NS v druhé 

♠74 
♥7 
♦AKJ974
♣QJ76 

 

♠AQ9 
♥AQ1042 
♦8653 
♣10 

♠86532 
♥KJ953 
♦10 
♣94 

 

♠KJ10 
♥86 
♦Q2 
♣AK8532 

 

 
Problém 4 
Samozřejmě vynesete malý pik. Partner 
nemá nejspíš ani bod a jinudy cesta nevede. 
Měli byste se ale zamyslet ještě nad jedním 
problémem. Váš ♦K je téměř jistě v impasu 
a soupeř by mohl udělat 9 zdvihů bez trefů. 
Jeden pikový, 5-6 kárových a 2-3 srdcové 
zdvihy nejsou nereálné. Musíte jej přesvěd-
čit, že závazek půjde i bez rizika kárového 
impasu. Vyneste jako od pikového 4-listu. 
Tedy ♠8 nesete-li třetí a ♠2 nesete-li čtvr-
tou. Pokud budou karty jako na diagramu 

dole (a tak asi budou), hlavní hráč zkusí 
„bezpečně“ vyrazit tref. 

 ♠974 
♥AQ3 
♦AQJ96 
♣83 

 

♠AK852 
♥76 
♦K53 
♣A52 

♠63 
♥98542 
♦842 
♣964 

 

♠QJ10 
♥KJ10 
♦107 
♣KQJ107 

 

 

Nejlepší zahrání roku 
Tomáš Fořt 

Jako každý rok i v roce 2001 
vybírali novináři nejlepší 
sehrávku, dražbu a obranu. 
Cenu za sehrávku získal 
David Berkowitz z USA za 
splnění trefového slemu 
v turnaji o Modrou stuhu. 
 

 ♠- 
♥K74 
♦AK862 
♣KQJ53 

 

♠7 
♥Q109852 
♦54 
♣9742 

♠QJ1095432 
♥J 
♦QJ107 
♣- 

 

♠AK98 
♥A63 
♦93 
♣A1086 
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Západ Sever Východ Jih 
 Cohen  Berkowitz 
   1 BT1) 
pas 2♠2) 4♠ 5♣ 
pas 5♦ pas 5♥ 
pas 7♣ pas…  

1) 14-16 bodů 
2) Transfer na trefy 
Berkowitz vzal pikový výnos esem, se stolu 
srdce, a když po delším přemýšlení zahrál 
tref do krále, zjistil zlé zprávy. Následovala 
dvě kola velkých kár a třetí káro přebité 
trumfovou desítkou. Kdyby se kára dělila 
3-3, bylo by po problémech, ale tak lehké to 
David neměl. Pokračoval tedy ♠K. Západ 
správně nepřebil a hlavní hráč zahodil ze 
stolu káro. Pak přebil na stole malý pik 
a v ruce poslední káro esem trumfovým. 
 
Vznikla koncovka: 
 ♠- 

♥K7 
♦- 
♣QJ5 

 

♠- 
♥Q10 
♦- 
♣974 

♠QJ105 
♥J 
♦- 
♣- 

 

♠9 
♥A63 
♦- 
♣8 

 

 
Nyní následovala ♣8. 
Západ správně pokryl 
devítkou, ale stůl dal J, 
odehrál ♥K, malé srdce 
do esa a z ruky cokoliv. 
Západu zůstalo ♣74 
pod ♣Q5. 
Cenu za nejlepší dražbu 
roku získal Jihoafrický 

pár Mansell – Gower za partii z mistrovství 
Afriky v Káhiře. Craiga Gowera si ostatně 
pamatuji z turnaje TGR v roce 1998, kdy 
jsme proti sobě hráli a spolu hovořili při 
večeři. 
Cenu získali především za to, jak dovedli 
najít levný fit 4-4 poté, co již se shodli na 
srdcích. 

 ♠932 
♥AQ5 
♦QJ107 
♣1082 

 

♠J975 
♥73 
♦53 
♣96543 

♠KQ1064 
♥984 
♦864 
♣Q7 

 

♠A 
♥KJ1062 
♦AK92 
♣AKJ 

 

 
Sever Jih 
Mansell Gower 
pas 2♣ 
2♦ 2♥ 
3♥ 3♠ 
4♦ 4 BT 
5♣ 5♦ 
5 BT 6♣ 
6♦ 7♦ 

 
2♣ byly silné, 2♦ negativka nebo polopozi-
tivní s alespoň 4-listem károvým. 3♥ ukázaly 
rezervu a tedy pokus o slem, pak se Gower 
ptal. Zjistil, že partner má dva tophonéry 
v srdcích, dámu károvou. Pak už jen zvolil 
správný závazek. 
 
Cenu za nejlepší obranu získala nizozemská 
dvojice Jansma – Verhees za rozdání 
z holandského poháru týmů. 
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 ♠AJ8643 
♥8 
♦A54 
♣K72 

 

♠72 
♥KQJ106 
♦J106 
♣J103 

♠KQ2 
♥743 
♦83 
♣AQ654 

 

♠109 
♥A952 
♦KQ972 
♣98 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Jansma Eckes Verhees Von Seida 
 1♠ pas 1 BT 
pas 2♠ pas 3♠ 
pas 4♠ pas…  

 
Srdcový výnos vzal hlavní hráč esem 
a zahrál pikový impas. Verhees vzal dámou 
a vrátil ♣Q! Ztratil tak sice jeden trefový 
zdvih, ale dva získal. Vrácený tref by vzal 
Západ a trumfnul a stažení esa trumfového 
a pokus o rychlé odehrání kar také nevedl 
k cíli. Paradoxní je, že jejich soupeř na 
druhém stole Erik Kirchhoff zahrál stejně, 
ale podmínkou ceny je popis rozdání 
v časopise International Bridge Press Asso-
ciation. A tam se dostal jen Verhees. 
Cenu pro nejlepší sehrávku juniora získal 
Jan Einar Saethre z Norska a osobností roku 
Jose Damiani z Francie, který získává cenu 
již podruhé.  

E-bridge 
Jaroslav Holý 

Ve svém krátkém příspěvku bych chtěl 
upozornit čtenáře na bridžový server 
e-bridge. Tento server se v současné době 
rychle rozvíjí a prudce narůstá počet dob-

rých hráčů, kteří využívají jeho služeb. Ser-
ver má přímou podporu ACBL a několika 
evropských bridžových federací (francouz-
ská, švédská, italská). Jde sice o placený 
server, ale na začátku máte možnost seznámit 
se s jeho kompletními službami během jed-
noho týdne bezplatně, případně hrát měsíc 
bezplatně v "social room". 
Hlavní atrakcí serveru jsou turnaje, v jejichž 
pořádání již dosáhli organizátoři velmi dobré 
praxe, a tak turnaj zkolabuje jen zcela výji-
mečně (občasný kolaps turnaje je bohužel 
nevyhnutelnou součástí internetového bri-
dže). Po technické stránce jsou turnaje velmi 
dobře ošetřeny a i po přerušení spojení s 
vaším počítačem jste obvykle schopni nasko-
čit zpět do rozdání tak rychle, že je bez pro-
blémů dohrajete. 
Úroveň turnajů je podle mne velmi dobrá, 
potkáváte mnoho nadprůměrných hráčů, kteří 
by v českých soutěžích bez problémů patřili 
mezi první padesátku, a i hráče špičkové 
(nevím sice, jak dobře hrají američtí bronze, 
silver a gold life masters, ale asi to nebudou 
špatní hráči). Občas narazíte na jméno, které 
si pamatujete, pokud čtete bulletiny 
z Mistrovství Evropy, světa, olympiády... 
Kdysi jsem na svých bridžových stránkách 
propagoval hraní na mszone ...no, nebylo to 
špatné, ale myslím si, že na e-bridge je úro-
veň o několik tříd výše. Ale to si každý musí 
vyzkoušet.  
Každá partie z turnaje a každá partie 
z hodnoceného stolu ve společenské místnos-
ti (ti, kdo se stydí, mohou hrát i u stolů ne-
hodnocených) se vám promítne do vašeho 
DAR koeficientu, takže abonent e-bridge 
neustále vidí, s kým má tu čest, a může si 
vybrat hráče podle jeho síly. (Kromě toho se 
každý sám může zařadit do jedné ze čtyř 
kategorií beginner/ intermediate/ advanced/ 
expert, ale tohle už je hodně subjektivní - 
narazíte na "experty", kteří vám spadnou jako 
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partneři z ložené manše, a právě tak dobře 
můžete narazit na "beginners", o kterých 
zjistíte, že reprezentovali Chorvatsko nebo 
jinou zemi na mistrovství Evropy (až poté, 
co vás jako soupeři pěkně zmastí). 
Kromě DARu se v párových turnajích roz-
dělují i ACBL mistrovské body, ale ty jsou 
nám asi na nic, i když s některými federa-
cemi má server dohodu a body převádějí 
(body dostává poměrně hodně hráčů, na 
druhé straně jde pouze o zlomky bodů 
a vybojovat si na e-bridge titul life-master 
vám klidně může trvat několik století).  
Server nyní pořádá celoroční otevřené mis-
trovství (poněkud nekriticky nazvané "in-
ternetové mistrovství světa"), kde se rozdá-
vají i WBF a EBL body, ve dvou kategori-
ích - párový turnaj, individuál (cena za 
první místo v individuálu, do kterého se 
stále ještě můžete přihlásit, je 2500 USD). 
K účasti na tomto mistrovství ovšem musíte 
počítat s placenými službami serveru po 
delší časovou dobu. 
Na nabídce a organizaci turnajů server in-
tenzivně pracuje a je to znát. V současné 
době se denně hraje cca 10(!) turnajů, z toho 
6-7 turnajů v dobu přijatelnou i pro evrop-
ského bridžistu. Většinu tvoří párové turnaje 
s topovým hodnocením, ale objevují se 
i párové turnaje s rozdílovým hodnocením, 
každý den se hraje individuál (velké dobro-
družství!) a nepravidelně se hrají další spe-
ciální turnaje - turnaje pro slabší hráče 
(hm...slabší...), delší turnaje, turnaje s pře-
dem připravenými rozdáními známými 
z minulosti s komentáři expertů atd.  
Běžné turnaje jsou poměrně krátké 
(12 rozdání, jeden a půl hodiny) a není 
nutná pre-registrace, stačí přijít na server do 
turnajové místnosti těsně před turnajem 
(dokonce i tehdy, pokud nemáte partnera, 
ale pak můžete chytit leccos…). Výsledky 
turnajů jsou obvykle k dispozici do čtvrtho-

diny po skončení. Kromě toho má interneto-
vý turnaj na e-bridge jednu specifickou vlast-
nost - během celého turnaje se neustále ak-
tualizuje současný stav, takže on-line vidíte, 
kolik procent nebo IMP máte a po každých 
dvou rozdáních, při střídání organizovaném 
švýcarským systémem, vidíte, jaké místo ve 
startovním poli zaujímáte. Není to zábava pro 
slabší povahy, protože jedna velká chyba vás 
ve startovním poli nemilosrdně pošle o šede-
sát míst dolů a vy to okamžitě vidíte (a nej-
horší je, když spadnete o šedesát míst a vůbec 
za to nemůžete)! 
Fantastickým způsobem je na e-bridge řešena 
databáze odehraných rozdání. Ať hrajete na 
serveru jak dlouho a jak často chcete, máte 
přístup ke všem partiím, které jste odehráli. 
Každou z těchto partií si můžete znovu pro-
hlédnout, můžete se podívat na výsledky 
celého sálu a můžete si ji dát do bridžorámy 
a celou znovu interaktivně přehrát. To samé 
můžete udělat i s průběhem takové partie 
u kteréhokoli jiného stolu, se kterým jste se 
porovnávali. Jestliže vás tedy například zají-
má, jak těch 20 párů, které hrály turnaj 
s vámi, vydražilo slem, který vy jste nehráli, 
můžete si postupně přehrát licitaci partie 
hrané před měsícem u dvaceti stolů, které vás 
zajímají. 
Ve společenské místnosti se neustále nachází 
15 - 150 hráčů, takže si, pokud máte chuť, 
kdykoli zahrajete a opět velmi často se 
schopnými partnery a soupeři. Vůbec bych 
řekl, že server není pro úplné začátečníky, 
těm bych opravdu spíše doporučil ms-zone 
(www.zone.com). 
Kromě organizování turnajů poskytuje server 
celou řadu dalších služeb - rozsáhlé materiá-
ly, licitační soutěž, diskusní fóra, kde se 
můžete vyjádřit k libovolnému organizační-
mu nebo skutečně bridžovému problému, 
který vás zajímá, něco jako naše Pandora 
nebo bývalé ZDF (nikoli západoněmecká 
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televizní stanice, ale Zadražilovo diskusní 
fórum), ale funguje to mnohem intenzivně-
ji), přenosy z významných světových soutě-
ží (naposledy Salt Lake City), zpravodajství, 
bridžorámy, bulletiny atd. atd. Samozřej-
mostí je možnost přímé komunikace se 
všemi ostatními abonenty serveru přes chat. 
To by tak v kostce bylo něco na úvod. Nej-
lepší je nainstalovat si týdenní free trial 
a zkusit si zahrát. Doufám (a přiznám se, je 
to trochu cílem mého příspěvku), že se 
časem přestanu cítit na e-bridge tak osaměle 
a že se mezi stovkami Američanů, desítkami 
Poláků, Italů, Francouzů atd. a ojedinělými 
zástupci Panenských ostrovů, Antarktidy, 
Papua nová Guinea, Kajmanských ostrovů 
a Madagaskaru objeví i více Čechů. Proza-
tím vím o dvou českých a jednom sloven-
ském bridžistovi, já sám poměrně často hraji 
s americkým partnerem (téměř 4000 ACBL 
bodů, takže velmi slušný hráč), ale nejčastě-
ji pro mne zbývají individuály nebo "pick-
up" partnera těsně před párákem. Ale třeba 
individuály jsou také hezké, a když je hraje-
te s rozumem, nemusíte na nich vyloženě 
tratit. Adresa serveru je: 
www.e-bridgemaster.com.  

Licitační testy 
Vladimír Machát, Tomáš Fořt 

Dnešní problémy jsou hodně závislé na 
systému, ale i na stylu a právě proto jsou 
odpovědi zajímavé a poučné. Rád bych 
zdůraznil, že nejde o soutěž v pravém slova 
smyslu, tedy trefit se do odpovědí většiny, 
ale o prezentaci zajímavé konvence, stylu 
dražby a především toho, že tato zdánlivě 
komplikovaná dražební situace může mít 
elegantní řešení. Do seznamu expertů jsem 
zařadil nové tváře, mimo jiné dalšího junio-
ra, Honzu Martynka, především proto, že 
názory juniorů bývají odvážné a nezatížené 

strachem z pádů za 1400. Děkuji všem čtená-
řům a čtenářkám, kteří odepsali a napsali své 
názory.  
Problém 1 

Západ Sever Východ Jih 
 1♦ 1♠ ? 

Týmy, NS v druhé, rozdával N. Co zalicituje-
te s následující kartou? 
 ♠KQJ4 ♥102 ♦AJ1095 ♣63 
Problém 2 

Západ Sever Východ Jih 
 1♥*) pas ? 

*) Acol: 12-21, 4+list 
Týmy, NS v druhé, rozdával N. Co zalicituje-
te s následující kartou? 
 ♠AKJ76 ♥A976 ♦K6 ♣J5 
Problém 3 

Západ Sever Východ Jih 
pas pas 1♠ kontra 
2♠ pas 4♠ kontra 
pas ?   

Týmy, NS v druhé, rozdával W. Co zalicitu-
jete s následující kartou? 
 ♠J109 ♥109 ♦J109653 ♣76 
Odpovědi: 

Problém 1. 2. 3. 
Hebák 2♠ 2 BT - 
Vozábal 2♦ 2♠ pas 
Filip 3♦ 2♠ 5♦ 
Hlaváč 3♦ 2♠ 5♦ 
Martynek ml. 2♦ 2♠ 5♦ 
Jansa 3♦ 2♠ pas 
Kurka 3 BT 1♠ pas 
Čtenáři 2 BT 1♠ 5♦ 
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Problém 1 
Petr Hebák: 
2♠. Ukazuje sílu alespoň na výzvu s 4+ 
károvým fitem. O pikách to neříká nic. 
Trestně kontrovat nechci. Partner nyní přes-
ně popíše svůj list. 
David Vozábal: 
2♦. Inverted. Již delší dobu máme do sys-
tému zabudovanou jistou filozofii: zásahy 
soupeřů ignorujeme. 
Anatol Filip: 
Znáte hru skořápky? Rychlý žonglér 
v bleskovém tempu přemísťuje tři skořápky 
a Vy máte uhodnout, pod kterou je kulička. 
Když to žonglér nepřipustí, neuhodnete. 
V tomto rozdání máte v podstatě také tři 
možnosti a všechny mohou dopadnout špat-
ně: a) 2BT/3BT. Když má obránce na výno-
su rozum, uvědomí si, že máte dobrou piko-
vou zádrž a vynese od svého 5-listu. Na 
stole najdete xx, AKxx, Kxxxx, Qx. a po 
trefovém výnosu padnete aspoň 1-2 krát. b) 
2♠. Když partner pak zadraží 3♦ nebo 3♥, 
protože jste forsovali do hry, nezbude Vám 
nic jiného než zadražit 3BT (kdyby partner 
zadražil 3♣, můžete 3♦, ale pak po 3♥ 
nebo 3♠ musíte 3 BT stejně). I když má 
partner všechny zádrže, např. xx, KQx, 
KQxxx, QJx a dostanete pikový výnos, 
partner vynášejícího si možná vzpomene, že 
nepřišla kontra na Vaše 2♠, takže nevezme 
pikové eso a pokud má srdcové eso, záva-
zek porazí. c) 3♦. Invit. Můžete minout hru 
(5♦), když má partner např. xx, Axx, 
Kxxxx, Axx. 
Zvolil jsem 3♦, protože když to dopadne 
špatně a partner má minimum, mám aspoň 
ve většině případů kladný nápis. Hru vydra-
žím, když má partner 14-15+ bodů. Hlášky 
v BT a 2♠ mohou být velmi úspěšné, ale 
i neúspěšné. Velmi dobrý problém.  

Mimochodem, když má partner xxx, AQ, 
Kxxxx, AQx, je třeba hrát BT z jeho strany. 
Zde je mezera v tom Acolu, jak bývá v Česku 
teď hrán. Otvírající např. po 1♦-3♦ se zeptá 
na zádrž hláškou 3♠, atd. Řešení je v tom, že 
hlášky v soupeřově barvě (pokud nejde o jiný 
forsing) oznamují zádrž, a to zádrž antipozič-
ní – např. Axx. BT naopak znamenají zádrž 
poziční, tedy Kx a pod. Takže s tímto listem 
by se dražilo 1♦ – 3♦ – 3♥ (zádrž, protože 
partner nemá srdce, nedal negativní kontru) – 
3♠ (antipoziční zádrž) – 3BT.  
Roman Hlaváč: 
3♦. V první řade je třeba ukázat sílu na invit 
s fitem bez 4listu srdcového, což hláška 3♦ 
ve svém přirozeném významu splňuje. Zádrž 
pikovou může partner zjistit, pokud má re-
zervu a bude chtít v dražbě pokračovat. 
Jan Martynek mladší: 
2♦, pokud hraji inverted minor i po zásahu. 
U nás by to byly 2 BT (fit, alespoň výzva 
a zádrž) a v přirozeném systému 2♠. 
Zdeněk Jansa: 
3♦, okamžité 2 BT nebo 3 BT odradí pikový 
výnos do BT a pravděpodobně bude tref nebo 
srdce ten správný výnos, proto raději 3♦ 
a partner, má-li rezervu, půjde dál a potom 
3 BT a pak asi pik výnos přijde. Při slušném 
maximu u partnera by tam mohl být i slem. 
Josef Kurka: 
Napadají mě hlášky 2 BT, 3BT, 3♦, 2♠ jako 
manchforsing s károvým fitem. Ve svém 
systému mám hlášku 2♦ - od 9 bodů s fitem. 
Musím-li se rozhodnout, volím 3 BT, je to 
týmák a v nejhorším tam nebudou. Na slem 
to také nevypadá. 
Čtenáři: 
2 BT. Silné s fitem. Těsně za touto hláškou 
byla 2♦ jako inverted a přirozená 3♦.  



 20 

Problém 2 
Petr Hebák: 
Jacobyho dotaz 2 BT slibuje od pěkných 
12-13 bodů pravidelnou nebo semipravidel-
nou rozlohu bez krátkosti s 4+ kartovým 
fitem. Partner odpovídá podle Bergenova 
schématu odpovědí: 
3♣ singl s rezervou nebo silný pravidelný 

list (od 17 při 5-4) 
3♦ specialita, dotaz na dubla 

s dvoubarevným listem (5-4) 
3♥ šikena v listě 
3♠ singl s minimem 
3 BT 6+ list srdcový s rezervou (bez singla) 
4♣ slušné minimum bez singla s trefovou 

kontrolou 
4♥ úplné minimum (11 bodů) 
David Vozábal: 
2♠. Pokud je hraji jako 16+ a 4+list; 
v opačném případě 1♠. 
Anatol Filip: 
2♠. V dalším kole zadražím srdce, čím bych 
měl ukázat 16+ bodů se 4-listou podporou 
a dobrými piky. Možná, že jsem příliš vy-
čerpán předešlým rozdáním, ale nevidím 
problém. 
Roman Hlaváč: 
2♠. Toto je problém systémové dohody. 
Pokud budu hrát obrázky nebo se svým 
partnerem, řeknu 2♠, abych ukázal GF se 
silnými piky, a v další fázi fitnu srdce. 
Ovšem třeba v Modrém trefu řeknu 2♦ jako 
cue-bid a přípravu na případný revers 
v pikách s pozdějším fitnutím srdci.  
Jan Martynek mladší: 
2♠, pak fitnu srdce a počkám si na partne-
rův allum. Moje klíčové figury zjistí lépe 
než já jeho. Problém bude, co po 4♠. Asi se 
zeptám sám. 
Zdeněk Jansa: 
Silné 2♠ a potom fitnu srdce. 

Josef Kurka: 
Bez konvencí řeknu 1♠, jinak použiji nějaké 
silné sfitovaní srdcí. Na slem stačí třeba 
x  Kxxxxx  Qxxx  Ax. 
Čtenáři: 
Zvítězil 1♠, těsně následovaný 2 BT 
a s malým odstupem 2♠. 

Problém 3 
Petr Hebák: 
V našem systému nemůže takový problém 
nastat. Máme good-bad 2 BT, což v daném 
sledu po 2♠ ukazuje slabý (0-7) list a chuť 
stopnout na vlastní barvě. Partner povinně 
draží 3♣ a pak stopuji 3♦.  
Pak po 4♠ partner ví, že jsem slabý s nějakou 
barvou a dá-li kontra, je trestné. Barvu by 
snadno našel hláškou 4 BT a vlastní barvu by 
ukázal hláškou 5 v barvě. Nemusím tedy 
hádat, zda mám pasovat nebo říci 5♦. 
David Vozábal: 
Nelze říci 5 kár, to je na náhodu. Partner je 
nejspíš silný na srdcích nebo trefech. 
Anatol Filip: 
5♦. Se 6-listem bych měl dražit. Buď najdu 
dobrou obranu nebo dokonce splním, nebo 
někdy vyženu soupeře o rozhodující stupeň 
výše. Podobný dražební sled se má pasovat 
jenom s vyváženou rozlohou. 
Roman Hlaváč: 
5♦. Jestliže všichni ostatní u stolu vědí, co 
činí, je hláška E na rozloze. Partner v druhé 
proti první by těžko zkoušel s 16-17 body 
nějaké akce s nutností případné hry na 
5. stupni. Silné pobídkové kontra s BT rozlo-
hou taky nepřipadá v úvahu, to by EW nemě-
li na svou dražbu ani body ani rozlohu. Part-
nerovi bych dal tak 20 PC s rozlohou typu 
1444, nejspíš bych tipnul 1435 nebo 0445. 
Body mimo piky, takže něco jako  
x - AKxx - AKx - AQxxx. Do slemu přece 
jenom něco chybí, mimo to například šikena 
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piková bez ♣Q nebo jednoho z králů by mě 
také moc nepotěšila. 5♦ by mělo jít 
a vzhledem k hrám by měly být lepší než 
pády soupeře. 
Jan Martynek mladší: 
5♦, partner mi dává na výběr, taky mohl 
v druhém kole říct 4NT jako pobídku. Můj 
list je ale do obrany na nic, naopak 5♦ tam 
skoro jistě bude. Impasy sedí, až se bojím 
šestky… (pak ale má partner říct 4NT).  
Zdeněk Jansa: 
Pas. Kontrem na 4♠ Jih licituje, že má po-
ražení v ruce asi 1-2x a singl pik. Silnější 
list by měl licitovat, zejména z chicanou 
pikovou, přes 4 BT. Nemám přechod na 
případný impas, 2 piky musím snapnout. 
Myslím si, že 5♦ tam nebude a na 4♠ lze 
padnout i vícekrát, proto volím pas.  
Josef Kurka: 
Pasuji, myslím, že z takových konter se 
neodchází ze slabosti. Navíc mám nadějnou 
kombinaci v pikách. 
Čtenáři: 
5♦. Tentokrát volili čtenáři podobně jako 
experti. Pro 5♦ jich bylo 61% a pro pas 
39%.  

Nejlepší hráči 2001 
Tomáš Fořt 

V Čechách máme několik tabulek nejlepších 
hráčů a existuje ještě dalších několik mezi-
národních. Uvádím zde první desítky nebo 
dvacítky z těch nejdůležitějších, tak jak 
platily ke konci roku 2001. 

ELO 
  1. Svoboda BKP   689 
  2. Mráz OLO   681 
  3. Zadražil BKP   670 
  4. Pokorná BKP   664 

  5. Kurka BKP 660 
  6. Jansa BKP   657 
  7. Textor BKP   656 
  8. Bahníková BKP   649 
  9. Šubrt BKP   648 
10. Jireš BKP 646 

ELO ženy 
   4. Pokorná BKP   664 
   8. Bahníková       BKP   649 
  27. Hnátová         NEK   603 
  32. Erdeová         BKP   595 
  45. Jelínková        BCP 566 
  47. Zouchová        BKP   563 
  49. Batelová        CBR   560 
  52. Svobodová       BKP   555 
  72. Lančová        BKP   538 
  75. Kulišanová BKP   534 

ELO junioři 
  14.Vozábal D.     OLY 630 
  34. Pulkrab jun. CBM 588 
  77. Martynek jun.  PAR   532 
124. Vrkoč Robert BKP 498 
144. Jelínek Petr BKP   476 
154. Posledník PAR   467 
186. Šídlová CBM 448 
189. Pěkný CBM   448 
223. Demel BCP 440 
224. Janková TRU   440 

Klasifikační body 
Hráč Klub T KB 

1. Svoboda Otakar BK Praha M 20369 
2. Pokorná Jana BK Praha M 14386 
3. Fořt Tomáš Pardubice M 13787 
4. Kurka Josef BK Praha M 13751 
5. Jansa Zdeněk BK Praha M 13536 
6. Vozábal David BK Praha M 11068 
7. Textor Michal BK Praha M 10930 
8. Zadražil Michal BK Praha K 9948 
9. Kopřiva Jiří BK Praha M 9786 

10. Tomčíková Zdena BK Praha 1 9732 
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Evropské mistrovské body 
K titulu evropského mistra je třeba 200 
bodů v open a 120 v ženách. Ota Svoboda je 
již EBL potvrzen. Pokorná již také získala 
titul, blahopřejeme. Jen krůček chybí Janě 
Erdeové a nepochybuji, že jej v této sezóně 
získá. 

1. 341 Svoboda Otakar 226M
2. 314 Kurka Josef 147 
3. 21 Pokorná Jana 130M
4. 301 Erdeová Jana 116 
5. 895 Mráz Tomáš 100 
6. 12 Jansa Zdenek 86 

7.-8. 187 Hnátová Daniela 84 
7.-8. 14 Jireš Petr 84 

9.1329 Pavlík Lukáš 83 
10. 7 Etlík Tomáš 78 
11. 342 SvobodováPavla 77 

12.-13. 695 Bahník Petr 76 
12.-13. 280 Volhejn Vít 76 

14. 703 Fořt Tomáš 74 
15.1131 Lančová Milena 70 
16. 415 Picmaus Bohumil 65 
17. 337 Bahníková Eva 63 
18. 358 Batelová Eva 61 
19. 160 Havel Milan 56 
20. 13 Jelínek Zdeněk 55 

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

Přebor republiky smíšených týmů 
23.-24.2.2002 se v Pražském hotelu Kettner 
konal přebor republiky smíšených družstev. 
Soutěž, které se zúčastnilo 10 družstev, se 
hrála systémem kvalifikace, semifinále 
a finále. Medaile získali a přeborníky repub-
liky se stali: 

1. Lančová, Svoboda, Batelová, Batela 
2. Dítětová, Fořt, Kulišanová, Kulišan 
3. Jelínková, Najzar, Pokorná, Jansa 
Kvalifikace na Bonn 2002 
2.-3.února proběhla kvalifikace čtyřčlenných 
družstev na Bonn. Zúčastnila se 4 družstva, 
která po rozřaďovacím kole skončila: 
SVOBODA Svoboda, Volhejn, 

Pavlík, Pokorná 
51 

ACOL Bahníková, Bahník, 
Mráz, Kurka (Jansa) 

46 

ESA Kopřiva, Filip,  
Krása, Pulkrab 

42 

POLABINY Fořt, Illa,  
Franz, Hnátová 

36 

První dvě hrála ve finále, v němž opět zvítě-
zil SVOBODA na 32 rozdání 76:62.  
K.O. týmy 
Do finále K.O. týmů se dostala družstva  

ACOL Bahníková, Bahník, Mráz, 
Svoboda, Pavlík 

ESA Kopřiva, Filip, Číža, Med-
lín, Pulkrab, Krása 

POLABINY Franz, Hnátová, Illa, Fořt, 
Martinek st., Martynek ml. 

KRT Erdeová, Mašek, Svobo-
dová, Lančová, Erde 

Jedno družstvo ale ještě postoupí ze skupiny 
s jednou prohrou. 
Memoriál Aloise Mariánka 
16.3. v Hranicích, 30 dvojic 
  1. Vajdová - Vozábal D. 59.52 
  2. Haman – Winter 57.98 
  3. Martynek - Martynek jun. 57.77 
  4. Janková – Nymš 57.74 
  5. Vlachová K. – Falta 56.51 
  6. Králíková – Králík 56.13 
  7. Horáček J. – Ertner 55.48 
  8. Zdobinská – Galbavý 53.75 
  9. Cerman – Matušů 53.69 
 10. Bulla – Bullová 52.14 
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Přebor republiky párů 
9.-10.3. v Praze, 49 dvojic 

 
  1. Kurka Josef - Mráz Tomáš 60.66 
  2. Vozábal David - Zadražil Michal 60.26 
  3. Lauer Zbyněk - Marinkovič P. 57.53 
  4. Svoboda Otakar - Volhejn Vít 56.93 
  5. Filip Anatol - Kopřiva Jiří 56.66 
  6. Baláš Jiří - Picmaus Bohumil 55.67 
  7. Hebák Petr - Pěkný Pavel 55.41 
  8. Frabša Zdeněk - Hlaváč Roman 54.86 
  9. Nulíček Vladimír - Holý Jaroslav 54.63 
10. Jireš Petr - Grosman Zdeněk 54.14 
 

 
II. liga 
23.-24.3. proběhl v Pardubicích 2. turnaj 
II. ligy. Prvních 6 bude bojovat o postup do 
I. ligy, posledních 6. o udržení. 

1. SUKL 197
2. Esa  195
3. Nevanova  189
4. Liberec  175

5. Teplice  171
6. Swing  166
7. VAMOZ Ostrava 159
8. SOVA A 151
9. SOVA B 144
10.SEMTEX Pardubice 142
11.Poliklinika Pardubice133
12.Neratovice A 120

Finanční výsledky 
ČBS za rok 2001 
Pavel Sajal 

Jednoduché účetnictví, které ČBS 
v současnosti vede, vykazuje za rok 2001 
následující číselné údaje (v tisících Kč): 
Peněžní prostředky k 1.1.2001 871 
Peněžní prostředky k 31.12.2001 1 131 
tj. navýšení o 260 tis. Kč, které je doloženo 
následovně: 
 
Příjmy 
Příspěvky 207 
Dotace ČSTV 15  
Příjmy ze soutěží 33  
Úroky - bankovní účet 2  
Úroky - termínovaný vklad 15 
Ost. prodej 43 
Sponzorské dary 840 
ME Tenerife 533 
Reklama  40 
Celkem 1 728 

 
Výdaje 
Výdaje soutěže 346 
Junioři 43 
Příspěvky EBL, WBF 12 
Vklady EBL, WBF 146 
ME Tenerife 791 
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Školení 4
Revue 55
Internetové náklady 29
Jednatelská vydání 9
Jízdné na schůzi 1
Poplatek bance 4
Stroj (Duplimate) 26
Sražená daň 2
Celkem 1 468

Hospodářský výsledek – zisk – je zejména 
výsledkem nutnosti vést jednoduché účet-
nictví. Z hlediska řízení je pak skutečně 
dosaženým hospodářským výsledkem vy-
rovnanost příjmů a výdajů.  
V tomto roce je opět nejvýraznější položkou 
účast na zahraničních soutěžích. S těmito 
výdaji se ČBS může vyrovnat pouze díky 
sponzorským darům. 
S uspokojením pak můžeme konstatovat, že 
výdaje na samotný provoz jsou velmi nízké. 
Na druhou stranu jsou však bohužel finanč-
ní výdaje na rozvoj a výuku bridže nedosta-
tečné. Rok 2002 bude v tomto směru určitě 
lepší. 

Krátce 
Tomáš Fořt 

Mistrovství světa v Montrealu 
V kanadském Montrealu se v termínu 
16.-31. srpna koná v moderních hotelech 
Fairmont Quin Elizabeth a Montreal Bona-
venture Hilton Mistrovství světa. Začíná 
mixy a pokračuje Open a Lady páry a Ro-
senblum (Open) a McConnell (Lady) soutě-
ží týmů. Následují seniorské a juniorské 
týmy a páry, IPM páry a navazuje Can-Am 
Regional (16.8.-2.9.) Podrobnosti jsou na 
www.bridge.gr.  
Otevřené ME 2003 
Předběžně 14 – 28. června 2003 se bude 
konat Otevřené Mistrovství Evropy nejspíš 

v Mentonu nebo Canes ve Francii. Součástí 
jsou soutěže mixů, mužů, žen, seniorů 
a týmy. Z každé země může být nominováno 
několik párů i týmů. Účastnit se mohou 
i hráči mimo Evropskou zónu. 
Turnaj v Biarritz 
Tradiční turnaj ve francouzském Biarritz se 
koná 2.6.-14.6. Obsahuje turnaj IMP, páry, 
týmy, individuál a mixy. 
Týden v Rakousku 
BK Graz - Rakousko zve české bridžisty na 
mezinárodní bridžový týden ve dnech 16.-20. 
května 2002. Podrobnosti si přečtěte na inter-
netové adrese:  
http://members.aon.at/pbc-graz/ 
Tunier2002/BridgeFestival2002.html  

Odposlechnuto 
Eva Dítětová 

• Na ME mixů se Helena Zadražilová ptá 
Jasona Hacketta hrajícího s Nicolou Smith, 
co znamená jeho vlastní kontra. „No asi je 
pobídkové, já nevím, hrajeme s partnerkou 
spolu poprvé“. 
•  Při hře v klubu nárokuje hlavní hráč 
zdvihy. „Se mnou to musíte dohrávat,“ říká 
obránkyně. „Zaplatila jsem si vklad a tak si 
za něj chci zahrát“.  
• Na bridžovém týdnu na Alfonsce dává 
partner Tomáše Růžičky výnosové kontra na 
Staymana. Tomáš poslušně vynáší do 3 BT 
tref. Partner dává ♣J a hlavní hráč bere esem. 
Po chvíli se Tomáš dostává znovu do zdvihu 
a pokračuje samozřejmě dalším trefem. Part-
ner dává dámu a hlavní hráč bere králem. Na 
jemné Tomášovo pozdvižení obočí říká part-
ner: „No co, přeci nemůžu mít všechno“. 
• Po propasovaném bloku 3♣ se soupeři, 
kteří minuli hru domlouvají: „Od teď budeme 
hrát na 3♣ kontra pobídkové, ale na 3♦, 3♥ 
a 3♠ zůstává trestné“.  


