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BKP v novém 
Jan Volhejn 

Není tomu tak dávno, co 
jsem si na tomto místě 
povzdychl, že příležitost-
ným zahraničním ná-
vštěvníkům Prahy neu-
mím poradit, kde by si 

mohli zahrát bridž. Dnes mohu s potěšením 
konstatovat, že situace se změnila. 

V Italské 17 jsou nové prostory Bridžové-
ho klubu Praha, kde najdete nejen přes třicet 
bridžových stolů s tradičním zeleným suk-
nem, ale i šatnu, bar, místo pro příjemné 
posezení s přáteli a pěkné a čisté toalety. 

O budování klubových prostor BKP jsem 
se průběžně leccos dozvídal, ale výsledek je 
lepší, než jsem si kdy troufl doufat. Takové 
místo skutečně zaslouží označení klub, pro-
tože přímo láká k tomu přijít již před začát-
kem turnaje nebo zůstat chvíli po skončení 
a poklábosit s přáteli. 

 
Za vybudování klubu a za jeho nabídnutí 

všem členům ČBS si vedení BK Praha za-
slouží dík. Věřím, že se zde budeme často 
setkávat na pražských i celostátních turna-
jích, a tak přispějeme k udržení klubu 
v provozu. Držím palce!  

 

Bermuda Bowls 
Tomáš Fořt 

 
Letos se pořádalo Mistrovství světa v rela-

tivní blízkosti. Po minulém v Americe 
a předminulém v Africe přišla na řadu opět 
Evropa. Proběhlo 7.-15.11. 2003 v Monte 
Carlo. Již tradičních 22 účastníků v Open 
postupujících z mistrovství zón se utkalo 
o postup do čtvrtfinále.  

Pořadí po skončení kvalifikace Open: 
Poř. Družstvo VP 

1 ITALY 405.0 
2 USA1 385.5 
3 POLAND 371.5 
4 NORWAY 364.0 
5 CHINESE TAIPEI 356.5 
6 AUSTRALIA 351.5 
7 BULGARIA 351.0 
8 USA2 339.0 
9 CANADA 338.0 

10 INDONESIA 323.5 
11 EGYPT 318.0 
12 CHINA 309.0 
13 SWEDEN 305.0 
14 MONACO 296.0 
15 SPAIN 288.0 
16 NEW ZEALAND 282.0 
17 URUGUAY 278.0 
18 BRAZIL 274.0 
19 INDIA 271.0 
20 PAKISTAN 270.0 
21 SOUTH AFRICA 232.0 
22 BERMUDA 161.0 
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Již od poloviny kvalifikace bylo pořadí 
dost ustálené, jen favorizovaná Kanada 
a Indonezie skončily nakonec za branami 
postupu. 

Do finále také postoupili po čtvrt a semifi-
nálových bojích favorité a v dosud asi nej-
dramatičtějším finále zvítězilo USA, když 
v poslední partii získalo 12 IMP. 

Družstvo Přenos Celkem

 
 

ITÁLIE  0 303 

 
 

USA 1 13 304 

 
V soutěži žen, Venice Cup, hrálo 18 týmů. 

Z nich také 8 jako v Open postoupilo do 
čtvrtfinále.  

Poř. Družstvo VP 
1 CHINA 318.0
2 USA1 309.0
3 USA2 308.0
4 NETHERLANDS 286.0
5 GERMANY 282.0
6 CHINESE TAIPEI 273.5
7 CANADA 267.0
8 SWEDEN 255.0

 
I zde se do finále nakonec dostali favorité: 

Družstvo Přenos Celkem

 
 
ČÍNA 0 210,0 

 
 

USA 1 5.3 229,3 

Další hlavní soutěží bylo mistrovství seni-
orů. I zde se pořadí brzy ustálilo. Pořadí se 
určovalo již po základní části bez K.O. nad-
stavby. Ani zde nedošlo k žádným překva-
pením. 

Poř. Družstvo VP 
1. USA1 285.0
2. FRANCIE 280.0
3. USA2 279.5

Asi s největším zájmem jsme sledovali silně 
obsazené Transnational Open Teams, dopl-
něné družstvy z Bermuda Bowl, Venice Cup 
a MS seniorů. České družstvo ve složení 

Jaroslav HOLÝ 

Tomáš KOSIČKA 

Jakub ŠLEMR 

 
 

Česká 
republika 

David VOZÁBAL 

si zpočátku vedlo dobře a drželo se ve středu 
pole. Porazili dokonce budoucí (i minulé) 
mistry světa tým Lavazza a ukázali, že bridž 
hrát umí a před soupeři nemají zbytečný 
respekt. Ale vysoké porážky v 8. a 9. kole je 
nakonec odsunuly na celkově 67. místo z 74 
s 204 body, což je průměr 12,75 VB na zá-
pas. Utkání jsou ale velmi těžká a kromě 
Davida Vozábala měli účastníci zatím jen 
minimální reprezentační zkušenosti. Příště to 
určitě bude lepší, tyto zkušenosti jsou 
k nezaplacení, a osobně hodnotím velmi 
pozitivně, že tým vyjel a investoval do své 
účasti jistě nemalé soukromé prostředky. 
Česká reprezentace zažila v této soutěži 
i lepší časy, když mezi také 74 týmy na 
předminulém MS 1997 při Bermuda Bowl 
v Tunisu hrála ve složení Filip - Velecký, 
Volhejn - Fořt, Lauer - Voráček ještě ve 
14. kole z také 16 kol tohoto silného švýcaru 
na 1. (!) stole.  
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Mistrovství Evropy 
Menton 2003 (3) 
Tomáš Fořt 

Vracím se ještě k několika rozdáním, pří-
běhům a osobnostem z posledního ME. 

Osobností bylo na otevřeném mistrovství 
mnoho, ale velký ohlas vzbudila například 
neznámá dvojice Sergent – Pepper, bezpo-
chyby sponzorovaná klubem osamělých 
srdcí. 

 
Zia v akci 

Ale ani taková osobnost jako Zia se nevyhne 
diskusím s mixovou partnerkou. 

 
Jill Meyers vysvětluje Ziovi 

Hjordis (Disa) Ethorsdottir, mimochodem 
vnučka prvního islandského prezidenta poté 
co Island v roce 1944 získal nezávislost na 
Dánsku, nabízela během mistrovství mož-
nost hraní v islandských klubech. V příšer-
ných mentonských vedrech se nabídka setka-
la s velkým zájmem. Vítek Volhejn se na ni 
jistě pamatuje z Olympiády na Rhodu, kde 
se v přátelském hovoru u bridžového stolu se 
sklenkou koly v ruce (naneštěstí v nebezpeč-
né Vítkově ruce) podivovala jeho hlášce pas, 
kterou od něj do té doby po celý zápas nesly-
šela. 

A ještě něco z rejstříku seveřanů, tentokrát 
Dánů, konkrétně Nielse Krojgaarda. 
 ♠Q32 

♥98764 
♦875 
♣94 

 

♠AK108 
♥102 
♦1096 
♣QJ83 

 ♠6 
♥AJ3 
♦AKQJ432 
♣A10 

 

♠J9754 
♥KQ5 
♦- 
♣K7652 

 

 
Dražba nebyla složitá. 

Západ Sever Východ Jih 
  1♦ pas 
1♠ pas 3♦ pas 
3 BT pas 4 BT pas 
6 BT pas pas pas 

Z Východu by se závazkem nebyly žádné 
problémy, protože srdcový výnos by zadal 
zdvih a po ostatních bez problémů vypracu-
jeme trefy.  

Sever však bojoval ze všech sil a vynesl 
♥9. Na první pohled se zdá, že je možné 
zrealizovat srdco-trefový skvíz, ale po pro-
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puštění srdce přijde pikové vrácení a chybí 
komunikace.  

Dán však našel řešení. Vzal hned první 
srdce a provedl károvou masáž. Z ruky od-
blokoval vysoké trefy a pak pokračoval piky. 
Vznikla koncovka: 
 ♠Q3 

♥- 
♦- 
♣94 

 

♠A10 
♥10 
♦- 
♣3 

 ♠- 
♥J3 
♦- 
♣A10 

 

♠- 
♥KQ 
♦- 
♣K7 

 

 
Na zahraný pik se dostává Jih do neřeši-

telné situace. Zahodil tref, ale Dán bezchyb-
ně přečetl situaci a ulovil singl krále. 

V následující partii vytěžila švédská hráč-
ka Jenny Ryman, hrající se známým interna-
cionálem Hallbergem, maximum ze svého 
atraktivního vzhledu. 

♠A98 
♥Q109853
♦K8 
♣J6 
 

♠764 
♥AJ42 
♦AQ72 
♣108 

Dražba nebyla zvláštní: 

Západ Sever Východ Jih 
Hallberg  Ryman  
  pas pas 
pas 2♥ pas 2 BT 
pas 3♣ pas 3♥ 
pas pas pas  

Chorvatský hlavní hráč vzal pikový výnos, 
odehrál tři kola kár a zahodil pik. Pak pokra-
čoval čtvrtým kárem a opět zahodil pik. 
Západ vzal zdvih ♦J, ale blonďatá Švédka 
na Západě jen doširoka otevřela své veliké 
modré oči a bez přemýšlení přebila zdvih 
trumfem. Pak vrátila pik, přebitý hlavním 
hráčem v ruce. Chorvat zahrál ♥Q, a když 
Švédka s nevinným úsměvem na rtech pro-
pustila, usoudil, že přeci nepřebila partnerovi 
velkou kartu od ♥K76 a zahrál na singl 
krále. Ale běda, Západ nepřiznal. Střezte se 
nevinných blondýn s modrýma očima. 

Nepříjemné překvapení připravil svým 
soupeřům z Polska kapitán izraelského druž-
stva Michael Barel. 
 ♠AKQ64 

♥92 
♦654 
♣753 

 

♠10987532
♥53 
♦108 
♣64 

 ♠J 
♥AKQJ6 
♦AKQ9 
♣KQ10 

 

♠- 
♥10874 
♦J732 
♣AJ982 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
  2♣ pas 
2♠ pas 3 BT pas 
4♠ kontra 4 BT pas 
pas kontra pas…  
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2♠ ukazovaly slabý list a dlouhé piky. Ba-
rel, který viděl v ruce devět zdvihů, dal 
3 BT. Západ usoudil, že 4♠ budou s jeho 
listem lepší, a Severu se také líbily. Barel po 
kontru zkusil, zda BT nebudou přeci jen to 
pravé ořechové. „Nebudou,“ soudil opět 
Sever. 

Jih vynesl ♥8 a Barel odehrál všechna srd-
ce a pokračoval ♣K. Pokud Jih sebere, musí 
zadat desátý zdvih, takže propustil. To za-
chránilo situaci jen na chvíli. Hlavní hráč 
odehrál tři velká kára a pustil Jih do zdvihu 
čtvrtým. Ten pak musel vynést od trefů. 
+610, a protože na druhém stole soupeři 
padli z 4♠, dalo rozdání 12 IMP. 

Dramatickou dohru u odvolací komise mě-
lo nenápadné rozdání ze zápasu Bulharsko – 
Turecko. Bulharský Východ zahájil s násle-
dující kartou 2♦.  

♠A5 
♥10852 
♦KJ7 
♣A1086 

Poté Turci došli do 2 BT a jednou spadli. 
Bylo to v zápase o postup do osmifinále, 
který skončil remízou a zhruba hodinu před 
dalšími zápasy, do kterých měl vítěz nastou-
pit, se nastavovaly další 4 krabice. Bulhaři 
(družstvo Senior) vyhráli o 2 IMP 75:73. 

Východ chtěl otevřít 1♦, ale přehmátl se 
a všiml si toho, až když přijela deska 
s hláškami zpět na jeho stranu záclony. Za-
volal vedoucího, který jej poučil, že může 
vysvětlit soupeři význam hlášky 2♦ (Multi). 
Ten ovšem již znal i význam hlášky 1♦.  

Po hře Turci reklamovali následující fakta: 
a) 2♦ byly blef konvenční hláškou, což 

je zakázané. 
b) 2♦ jsou hnědá konvence, která je také 

zakázaná. 

Rozhodčí rozhodl, že: 
1) Nedošlo k narušení normální hry. 

Východ se spletl, ale vysvětlení bylo 
správné. 

2) 2♦ je mechanická chyba ne blef. 
3) Zahájení 2♦ není hnědá konvence. 
S tím se ovšem Turci nespokojili a podali 

odvolání. Neprotestovali ovšem proti prvním 
dvěma bodům, ale proti třetímu. Za použití 
hnědé konvence v tomto rozdání by sice 
nebyl trest, protože nedošlo k poškození 
soupeřů, ale za zakázanou hnědou konvenci 
by dostali Bulhaři pokutu 3 IMP. 2♦ v pojetí 
Bulharů obsahovalo totiž kromě slabého 
drahého dvoutriku i varianty 4414 a 4405 
v síle 10-14 bodů a toto odchýlení od stan-
dardního Multi z ní hnědou konvenci dělalo. 

Pokuta byla opravdu přidělena, a jakmile 
Turci uslyšeli, že Bulhaři dostali klíčové 
3 IMP pokuty, zasedli ke stolu a rozehráli 
další zápas. 

Dočkali se však nemilého překvapení, pro-
tože komise udělila pokutu Bulharům, pro 
které skončil zápas 75:76, avšak ponechala 
Turkům výsledek 73:75. V KO týmech roz-
hoduje v takových případech průměr, a tak 
Bulhaři postoupili poměrem 75:74,5 IMP. Ti 
pak s gustem vyměnili nic nechápající Tur-
ky, přemíchali samozřejmě první již roze-
hrané rozdání a pokračovali v boji. 

Skvělý první výnos proti Polákům našel 
v následujícím rozdání z finále Open párů 
německý reprezentant Gothard. 

Západ Sever Východ Jih 
Jagniewski Gothard Pazur Piekarek 
  pas pas 
pas 1♣ 1♦ 1♥ 
1♠ 4♥ 4♠ 5♥ 
pas pas 5♠ kontra 
pas pas pas  
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 ♠Q 
♥A9763 
♦KQ5 
♣AJ43 

 

♠A1095 
♥J42 
♦976 
♣K108 

 ♠K6432 
♥10 
♦AJ10432 
♣7 

 

♠J87 
♥KQ85 
♦8 
♣Q9652 

 

1♣ byl polský tref. Pokud vás udivuje, že 
Sever nezahájil 1♥, tak ve vedrech přes 
40°C to nebylo nic tak divného. 

Sever uchystal soupeřům problém hned 
v prvním zdvihu. Vynesl ♦5! Hlavní hráč, 
který se obával singlu, vzal hned esem 
a zahrál pik do esa na to, že Sever má rozlo-
hu 3415. –500 a jen 5% pro Poláky. 

Vítězství v párovém mistrovství Open do-
sáhli zaslouženě Američané Eric Rodwell 
a Jeff Meckstroth, kteří zejména v závěru 
přehrávali své soupeře téměř v každé partii. 

 
Eric Rodwell 

Následující partie je z finále párů a ukazu-
je velmi dobře jejich styl a schopnost stále 

pracovat na vylepšování výsledku. Oba 
v první, rozdával E. 
 ♠J108732 

♥3 
♦J10 
♣Q104 

 

♠AK4 
♥J8 
♦842 
♣AJ876 

 ♠9 
♥AQ74 
♦KQ975 
♣K52 

 

♠Q5 
♥K109652
♦A63 
♣93 

 

Na většině stolů Východ zahajoval 1♦ 
a Jih blokoval 2♥. Západ měl těžkou pozici. 
V testu, který vyšel v bulletinu, byla valná 
většina expertů pro 3♣. Dal jsem je v praxi 
také, ale nedopadlo to dobře, protože partner 
má po nich těžké rozhodování a do správ-
ných 3 BT není tak snadné bez otevřených 
karet dojít. Autor testu pak dával nejvíce 
bodů za negativní kontra, které partner sa-
mozřejmě propasuje a 500 bude blízké topu. 
Američané však ukázali, že to tak jednodu-
ché není. 

Západ Sever Východ Jih 
 Rodwell  Meckstroth 
  1♦ 1♥ 
2♣ 2♠ 3♣ 3♠ 
pas pas kontra pas… 

Meckstroth zasáhl konstruktivně jen 1♥ 
a zdánlivě dal soupeřům více prostoru na 
domluvu. Prostor však využil i jeho partner, 
a tak hráli vynikající 3♠ kontra, které jsou 
při správné hře –2 za 300. Soupeři udělali 
v obraně ještě drobnou chybu, takže Rodwell 
padl jen za 100, ale to již prakticky nic ne-
stálo, protože rozdání bylo vyhrané již 
v dražbě. 
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A na závěr ještě rozdání, na kterém jsme 
se účastnili i my. Brazilský hráč se na násle-
dujícím snímku tváří právem překvapeně. 
V rozdání 19 z druhého kola kvalifikace 
mixových párů totiž probíhala zajímavá 
dražba. 

 
Gabriel Chagas 

 ♠Q95  
♥KQ5 
♦QJ62 
♣A103 

 

♠AK108 
♥AJ63 
♦A7 
♣J72 

 ♠2 
♥10872 
♦1093 
♣KQ985 

 

♠J7643 
♥94 
♦K854 
♣64 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
Chagas Fořt Paim Dítětová
1 BT pas 2♠*) pas 
3♦ pas 3♥ pas 
3 BT pas pas pas 

Eva, která byla s Chagasem na stejné stra-
ně záclony, se po posunutí hlášek na druhou 
stranu zeptala na význam alertované hlášky. 
„To je transfer na kára,“ odvětil Brazilec. 
„A jak by ukázal zájem o trefy?“ zvědavě se 

ptala Eva. „2♠,“ v klidu dále odpovídal 
soupeř. Pak ale oba pohlédli průhledem pod 
záclonou, kde na druhé straně stolu prosvíta-
la zmíněná hláška. Zřejmě z té chvíle, po-
chází fotografie vyděšeného Brazilce.  

Závazek skončil v pro takovouto dražbu 
standardních 3 BT. Hráčka na Východě 
vysvětlila, že 1 BT je 16-18, ona má transfer 
do trefů a ostatní neví. Třeba má partner 
kára. Vynesl jsem tedy po dlouhém váhání 
♥K. Chagas se zřejmě trochu potěšil, ale 
stále nemá dost zdvihů. Sebral esem a zahrál 
dvě kola trefů. Když jsem obě propustil, 
změnil na srdce. To jsem vzal hned a už 
konečně otevřel kára dámou a pak bezelstně 
malým kárem. Chagas vzal až druhé a po-
kračoval dvěma koly srdcí. Už na první 
odehrávané srdce vidím, co jsem udělal. Měl 
jsem přeci zahrát druhé káro velké! Brazilec 
má jistě 18 bodů a v koncovce mu zbude: 
 ♠Q95  

♥- 
♦J6 
♣A 

 

♠AKJ8 
♥J 
♦- 
♣7 

 ♠2 
♥8 
♦10 
♣Q98 

 

♠107643 
♥- 
♦85 
♣- 

 

Na odehrávané srdce nemám alternativu, 
zahození trefu nebo piku dává partii hned. 
Zahodím-li káro, vpustí mě trefem. On to 
jistě vidí. Snad jedině rychle zahodit pik, 
a pokud neuhodne koncovku, tak se z toho 
dostanu se zdravou kůží. Chagas mě ovšem 
vyděsil znova, když stáhl oba piky a vytáhl 
ze mě dámu. Naštěstí partnerce zbyl ♠J, 
a tak jsme nakonec přeci jen získali top.  
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Oboustranná dražba 
na úrovni manše (3) 
Z. Frabša ml. (podle W. Izdebskeho) 

Dražba ukazující barvu a fit 
Pravidlo singlu má omezené použití, když 
musíte splňovat dodatkové požadavky, kte-
rými jsou: nejméně 20 bodů na lince 
a ukázání určitého typu listu od jednoho 
z vás (vyváženého, rozlohového). Ukážeme 
vám nyní metodu, která vám v oboustranné 
dražbě umožní nabídnout vlastní barvu spo-
lečně s fitem pro barvu partnera, a rozšíří tak 
uplatnění pravidla singlu. 
Rozdání z MS 1974, NS ve druhé: 

♠9872 
♥J 
♦1098 
♣AQ1075 
 

♠AK6543 
♥63 
♦K6432 
♣-- 

N E S W 
pas 1♥ 1♠ 2♥ 
4♠ 5♥ 5♠ pas… 
Na obou stolech Jih sehrával 5♠ -1, když 5♥ 
by bylo bez dvou. Edgar Kaplan komentoval 
rozdání těmito slovy: Jih předražil do 5♠ 
automaticky, ale mám pochybnosti o hlášce 
4♠ od Severu. Ukázání trefové barvy na 
nízkém stupni by umožnilo Jihu přehodnotit 
situaci na pátém stupni. Sever má po hlášce 
2♥ široké rozmezí nabídek, 4♠ neříkají nic 
o trefách. 3♣ ukazují barvu, ale neříkají nic 
o fitu. Navíc je odpovědí neforsírující. Mů-

žeme také uvažovat o hláškách 5♠, nebo 4♥ 
- splinter. Ed Manfield nabízí odpověď 4♣ 
s významem: 
Všechny skoky v nové barvě při obou-
stranné dražbě jsou založeny na fitu pro 
barvu partnera a ukazují nejméně devět 
karet v obou barvách, které jsou vedeny 
vysokými honéry. Takový skok v nové 
barvě forsuje do nejbližší nabídky v barvě 
partnera.  
4♣ pak kromě devíti karet v černých barvách 
sugerují krátkost srdcovou a navíc nehrozí, 
že by partner dražil výše než na 4♠. Tato 
konvence má poměrně časté využití. Dobrá 
informovanost pak nechává prostor pro lepší 
zhodnocení situace, zvláště po bloku soupe-
řů. 
Příklad: 

NS ve druhé
rozdával S 

♠AQ1075 
♥J943 
♦2 
♣965 

 

♠J642 
♥7 
♦AQ10954 
♣Q8 

 ♠9 
♥1065 
♦KJ86 
♣KJ1073 

 

♠K83 
♥AKQ82 
♦73 
♣A43 

 

Stůl 1: S  W N E 
 1♥ 2♦ 3♥ 5♦ 
 kontra pas... 
(N-S  + 100) 
 
Stůl  2 : S  W N E 
 1♥ 2♦ 3♠ 5♦ 
 pas pas 5♥ pas 
 6♥ pas pas 7♦ 
 kontra pas... 
(N-S)  +500 
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Dražbu na prvním stole si dovedu představit 
u spousty dobrých párů, Jih se rozhodl vzít 
300 nebo 500, než by riskoval 5♥ při prav-
děpodobném listu partnera: 
 ♠Axxx 
 ♥Jxxx 
 ♦x 
 ♣Kxxx 
 
Na druhém stole 3♠ znamenalo pikovou 
barvu a fit srdcový. Zdá se, že Sever svou 
kartu předražil, protože nemá sílu na hru 
v srdcích. Jednoznačnost hlášky v obou-
stranných dražbách změní náhled všech 
hráčů na danou partii, takže málokdo pozná, 
jestli protilinka má skutečně list na splnění 
4♥ a často předraží do zbytečné obrany. 
To znamená: Předražení na úrovni třech je 
méně rizikové než slepé hádání na pátém 
stupni. 
Po 5♦ Jih kontroloval celé rozdání. Mohl 
skočit na 6♥ a předpokládat obranu 7♦. 
Pravidlo singlu mu umožnilo si počkat, jestli 
má partner károvou krátkost a po 5♥ partne-
ra dražil slem. 
Podobné rozdání: 

Obě v první 
rozdával W 

♠AJ62 
♥84 
♦K952 
♣A84 

 

♠Q3 
♥K9752 
♦AQ84 
♣Q6 

 ♠105 
♥AQJ63
♦6 
♣K10973

 

♠K9874 
♥10 
♦J1073 
♣J52 

 

 

Stůl 1: W N E S 
 1♥ kontra 4♥ 4♠ 
 pas pas 5♥ pas 
 pas kontra pas... 
(N-S  +100) 
 
Stůl 2: W N E S 
 1♥ kontra 4♣ 4♠ 
 pas pas kontra pas... 
 
Východ na prvním stole měl pocit, že dosta-
tečně neprodal svůj list, a zkusil 5♥. Navíc 
4♠ by mohli soupeři splnit a 5♥ bude dobrá 
obrana. Z  pohledu Východu vypadá jeho 
rozhodnutí dobré, ale praxe ukázala opak. 
U druhého stolu se Východu podařilo popsat 
svůj list lépe hláškou 4♣ (9 karet ve dvou 
barvách a síla na hru), pas Západu pak vyža-
doval ukázání pikové délky pravidlem sing-
lu. Kontra znamenající dubl nebo více ukon-
čilo dražbu. 
Všimněte si, že například krátkost piková 
u Západu, např.: 1-5-5-2, způsobuje pro-
dloužení piků Jihu, např.: 6-1-3-3, a tehdy 
lze splnit 5♥, ale i 4♠. Skok ukazující barvu 
a fit nastínil i správnou linii obrany. Nor-
málně vezme Východ první zdvih srdcovým 
esem a po károvém pokračování dostane 
přebitek. Po vytrumfování a eliminaci kár 
pak hlavní hráč může zahrát trefové eso 
a trefovou vpustkou dostane zdvih. 
Dražba u druhého stolu ukázala s velkou 
pravděpodobností kárový singl Východu, 
a proto může Západ vynést eso kárové a po 
podehrání esa srdcového dostane Východ 
dva snapy. Ve skutečnosti dokonce hlavní 
hráč špatně odhadl rozložení srdcových 
honérů po podnesení esa a umístil celé KQ 
v trefách k Východu, což ho stálo ještě jeden 
zdvih a celkový výsledek -3. 
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Skok barva a fit nám přinese i informace 
negativní, např.: 
 S  W N E 
 1♦ 1♥ 1♠ 3♥ 
 pas pas 4♦ pas 
 ? 
 
 ♠AQ7 
 ♥A102 
 ♦K1063 
 ♣1073 
Má partner pětilist pikový? Jestli hrajete 
skok ukazující barvu a fit, tak určitě nemá, 
když by měl hlášku 2♠. Proto můžete spoko-
jeně pasovat 4♦. 
Příklad:  
Obě ve druhé. 
 S  W N E 
 1♥ 1♠ 2♠ 4♠ 
 ? 
 
 ♠5 
 ♥AKJ62 
 ♦Q10854 
 ♣87 
Kdyby měl partner singl pik s fitem srdco-
vým, dražil by splinter 3♠, nebo by dražil 
skok =  barva a fit. Absence těchto hlášek 
ukazuje na v zásadě rovnoměrný list s fitem, 
to vám dává možnost použít pravidlo singlu 
a pasovat. 
A na závěr krátký dražební test: 
 W N E S 
 1♥ kontra ? 
 
Co budete dražit s listy: 
 a) ♠75 b) ♠A5 
 ♥Q972  ♥Q972 
 ♦94  ♦94 
 ♣AQ1085 ♣AQ1085 
 

 c) ♠5 d) ♠5 
♥Q972  ♥Q972 
♦94  ♦94 
♣AQ10852  ♣KJ10852 

 
a) 3♣ - forsuje do 3♥, pokud soupeři draží, 

použijte pravidlo singlu. 
b) 3♣ - pak zadražíte 3♠ - cue-bid 
c) 4♣ - více rozlohový list než na 3♣ 
d) 4♥ - list je honérově příliš slabý na 

3 nebo 4♣. 
 
Skok fit+barva je silnou zbraní v rukou 
dobrých hráčů, ale vynucuje mnoho do-
hod ohledně použití. 
Dobrá se zdá dohoda o použití jen pokud 
intervenoval protivník po vaší pravici. Např.: 
 W N E S 
 1♦ 1♥ kontra 3♣ 
 
ukazuje fit + barvu, ale 
 W N E S 
 1♦ 1♥ pas 3♣ 
 
ukazuje jen trefovou barvu.  

Zbyněk draží 
Vladimír Vondřich 

V utkání proti dvojici 
Zbyněk Lauer – Jirka 
Štulc ve švýcaráku 
proběhla dražba 
v jedné krabici ne úpl-
ně častým způsobem: 
pas – pas – pas – pas. 
Když Zbyňďa, proslulý 

mistr atypických situací s překvapující poin-
tou (všichni hrají ligu v Kettnerovi, Zbyňďa 
jediný přešlapuje před menzou, když na 
tenise, který společně hrajeme, tlačí všichni 
bezproblémově otáčivé dveře doleva, Zbyň-
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ďa s mrmláním na neschopnost personálu 
prorve dveře přes západku doprava apod.) se 
chystal zasunout karty do krabice, udiveně 
zvolal: „Já tam mám nějaký jiný karty!“ 
Skutečně použil karty z druhé krabice a ke 
smutku této dvojice měli v této krabici celou 
hru. Pravda je, že se nás rafinovaně nepo-
koušel přesvědčit, že špatné karty jsme vyn-
dali my tři.  
To ale není konec. Před začátkem dražby 
následující krabice, ze které Zbyňďa karty 
použil, byl volán rozhodčí z důvodu neo-
právněné informace, když svým pasem 
v předchozí hře svému partnerovi sdělil, že 
nemá primérku. Rozhodnutí rozhodčího 
bylo, že Zbyňďa musí první hlášku partnera 
pasovat. Hráč zahajující dražbu Jirka Štulc 
zkušeně zhodnotil situaci, přiměřeně zarea-
goval a dražbu přibloknul třemi kary (měl 
13 IMP), aby nám ztížil licitaci. Všichni 
propasovali. Po výnosu Zbyňďa vyložil svůj 
list, který, a to už jsme řvali smíchy všichni, 
obsahoval celých 12 IMP. Další manche 
v háji.  

 
Zbyněk (vlevo) na 1.lize 

Zbyňďa je prostě fajn chlap, ten nikdy ne-
zklame a dotáhne svoje fóry až k nejabsurd-
nějším koncům. A aby to nevypadalo, že 
Zbyňďa slouží jen k legraci, prohlašuji, že je 
také vynikající hráč, což ostatně víme, vždyť 
jsme mu mnohokrát odevzdali své topy.  

2♦Multi – pokročilé 
postupy (2) 
Vladimír Machát 

Pokud partner slíbil zahájením 6-listou dél-
ku, nejčastěji budete mít v této barvě dubl. 
8-listý fit je fit a při vyrovnané síle obou 
linek mohou mít obět linky svůj 8-listý fit, 
v němž mohou získat 8 zdvihů. Jsou-li obě 
linky sfitovány lépe, jsou ofenzivní možnosti 
obou linek větší. Po počátku dražby 2♦ - pas 
- ? je třeba co nejpřesněji a nejrychleji ocenit 
útočné  možnosti obou linek. Nejprve musí-
me ocenit, zda partner má základní nebo 
doplňkovou variantu.  
1) Máte: 
 ♠J8  ♥J1074  ♦AQ82  ♣985 
po dražbě 

Oni My Oni My 
Pas 2♦ Pas ? 

Pokud by partner měl mít drahý 2-trik, měli 
by soupeři na lince kolem 24 HB. Pochopi-
telně záleží na dílčích dohodách soupeřů, ale 
jako pravděpodobnější se jeví, že partner má 
silné 2BT.  
Nyní máte list stejné bodové síly: 
 ♠J82  ♥J107  ♦AQ82  ♣985 
a dražba proběhla s jednou nenápadnou 
změnou: 

Oni My Oni My 
 2♦ pas ? 

Váš soupeř po pravici nepasoval, může být 
silný. Předpoklad, že partner má silné 2 BT, 
již neplatí. Naopak jsou to soupeři, kteří jsou 
na hranici celoherního závazku. Jste-li ve 
druhé hře, dražte konzervativně 2♥. Jste-li 
v první hře proti druhé, měli byste soupeřům 
jejich cestu co nejvíce ztížit. Délka fitu ve 
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Vaší barvě Vás ochraňuje a závazek v drahé 
barvě na 3. stupni nepředstavuje žádné rizi-
ko. Dražte 3♥ - hlášku typu Pasuj nebo 
oprav. 
3) ♠Q85  ♥74  ♦AQ982  ♣AJ10 
Potřebujete zjistit, jakou barvu má partner. 
Jsou-li to srdce, je pravděpodobných 8 nebo 
9 zdvihů. Jsou-li jeho barvou piky, je tu 
šance na hru. Pořadí barev Vám Váš úkol 
usnadňuje. Dražíte 2♥, které partner nejspíše 
zapasuje. Pokud náhodou opraví do piků, 
zvýšíte na 3♠ - ve 2. hře v týmové soutěži 
možná dokonce zvýšíte na 4♠. 
4) ♠85  ♥Q74  ♦AQ982  ♣AJ10 
Tentokrát není vyloučen celoherní závazek 
v srdcích. Situace není nepodobná předchozí. 
Mnohé dvojice přijaly dohodu, že hláška 2♠ 
ve sledu 2♦-pas-2♠ je rovněž typu Pasuj 
nebo oprav. V případě, že partner má srdce, 
opraví do 3♥, které byste měli vzhledem 
k pěknému sfitování splnit i proti partnerově 
minimu. Partner je po hlášce 2♠ oprávněn 
dražit 4♥ s pěkným maximem sám. To vy-
padá na dobrý plán. Nepočítá však příliš 
s jedním – se znalým soupeřem. Dražíte-li 
2♦-2♠-3♥/4♥, říkáte tím soupeřům: 
1) Síla linek je přibližně vyrovnaná 
2) Naše linka má dobrý fit srdcový, 

9-kartový nebo lepší 
3) Linka soupeře má jistý fit pikový, ale-

spoň 8-kartový 
Každý kompetentní soupeř Vás za této situa-
ce předraží v pikách za jakékoli herní situa-
ce. Jeho hláška povede buďto k vydražení 
vlastní splnitelné hry nebo bude „jen“ dob-
rou obranou proti Vašemu závazku. 
Hláška 2♠ jako „preference pro srdce“ může 
dát soupeřům nežádoucí indikace i v případě, 
kdy soupeři nemají srdce. Následující pří-
klad je ze závěrečných kol turnaje mixových 
družstev v Mentonu 2003: 

WE v druhé
rozdával S: 

♠J82 
♥AK3 
♦852 
♣AQJ2 

 

♠K109764 
♥5 
♦Q73 
♣874 

 ♠Q5 
♥QJ84 
♦AJ106 
♣653 

 

♠A3 
♥109762 
♦K94 
♣K109 

 

Otevřená místnost, na EW Italové Cedolin – 
Canesi (tým Canesi), na NS Holanďané 
Jansma – van Ettinger (tým Barr): 

W N E S 
   pas 
2♦ kontra 2♠ 3♥ 
pas pas pas  

V bulletinu z Mentonu je toto rozdání ko-
mentováno: Jihu musel spadnout kámen ze 
srdce, když zjistil skutečnou rozlohu, protože 
při normálním dělení srdcí a sedícím káro-
vém expasu jsou 4♥ snadný závazek. Ano, 
ale když soupeři prozradili, že srdce normál-
ně dělená nejsou? V zavřené místnosti pro-
běhla dražba bez účasti linky EW a NS došli 
do 3BT, které jsou ještě horší než 4♥. Spra-
vedlnosti bylo učiněno zadost, +50 pro EW.  
Není naším cílem soupeřům pomáhat. Je 
zřejmé, že hláška 2♠ by měla mít jiné použi-
tí. Pro zjednodušení dále předpokládáme, že 
jedinou doplňkovou variantou jsou silné 
2BT.  
2♦ - pas - 2♠: 
- pasuj, máš-li piky 
- draž 2BT se silnými 2BT 
- draž 3♣, máš-li srdce      
Odpovídající použije tuto hlášku tehdy, je-li 
z jeho listu patrné, že partner má srdcový 
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6-list a sám pro srdce nemá fit, ale má alter-
nativu ve vlastní levné délce, např. s listem 
♠KQ3 ♥4  ♦43  ♣ KJ98732 
V tomto případě partnerovy 3♣ pasuje. 
V podobném případě s károvou délkou opra-
víte do 3♦. Dražby  
2♦ - 2♥   2♦ - 2♠ 
2♠ - 3♣/3♦  3♣ - pas / 3♦ 
jsou analogické. Pokud alternativu ve vlastní 
délce nemáte, jste nuceni přijmout závazek 
v partnerově délce i s úplným misfitem. 
Všimněte si jemného rozdílu mezi hláškami 
typu Pasuj nebo oprav 2♠ a 3♥. I když sou-
peřům ve sledu 2♦-3♥ posléze vyjevíte svůj 
fit, již nikdy si nemohou být jisti kvalitou 
svého fitu v opačné drahé. 
Ve všech dosud zkoumaných případech bude 
partner se „silnou pravidelnou“ variantou 
dražit BT na nejbližším stupni:  
2♦ - 2♥ 2♦ - 2♠ 2♦ - 3♥ 
2BT 2BT 3BT 
Předpokládejme, že po „2BT“ používáme 
standardní nástroje, jako jsou Puppet Stay-
man 3♣ a transfery do drahých barev 3♦ 
a 3♥. Tyto nástroje umožňují hrát závazek 
ve fitu v drahé barvě z listu silného hráče - 
ale jen za předpokladu, že jsme již v prvním 
dražebním kole neobsadili cílový závazek ze 
špatné strany. To je důvod, proč doporuču-
jeme dražit 2♦-pas-2♠ s listy:  
♠93 ♥Q874  ♦1043  ♣ KJ98 
♠93 ♥Q8742  ♦1043  ♣ KJ9 
Očekáváme, že partner může být silný pravi-
delný a v takovém případě je žádoucí na něj 
převést sehrávku eventuálního srdcového 
závazku.  
Už bylo řečeno, že není žádoucí používat 
sled 2♦ - pas - 3♦ jako konvenční, invitující 
sled. Hlášku odpovídajícího v levné barvě 

definujme jako přirozenou, forsující na jedno 
kolo. Může být použita s různými typy listů. 
Nejčastější je případ, kdy jsme připraveni 
hrát v partnerově drahé barvě na 3.stupni, ale 
pro případ, že by se vydražitelem stal Váš 
soupeř po levici, chcete partnerovi naznačit 
výnos. To však nevylučuje, aby hláška 
v levné byla použita konstruktivně:  
a) 2♦ - 3♣  b) 2♦ - 3♣ 
    3♠ - 4♣      3♠ - 5♣ 
c) 2♦ - 3♣  d) 2♦ - 3♣ 
    3♠ - 3BT      3♠ - 4♠ 
e) 2♦ - 3♣  f) 2♦ - 4♣ 
    3♠ - 4♦/♥ 
Přijměme tyto významy jednotlivých sledů:  
Silný invit do hry. Není vyloučena piková 
hra, pokud má zahajitel dobrou barvu hratel-
nou proti singlu. 
a) Konstruktivní zvýšení do hry. Přímá 

dražba 5♣ by byla v zásadě preventivní. 
b) V zásadě výběr konečného závazku. 

Pouze v případě pěkného napojení 
v trefech není vyloučen trefový slem. 

c) Podobně jako c). 
d) Naturální, extrémní 2-barevka s dobrými 

barvami (6-5). 
e) Naturální, silný zájem o slem. Slem je 

možný, má-li odpovídající alespoň jednu 
klíčovou kartu. 

Další používanou hláškou je hláška 4♥, 
nejčastěji rovněž ve významu Pasuj nebo 
oprav. Účelem je vyvinout na soupeře ma-
ximální kompetitivní tlak. Na tuto hlášku již 
potřebujete zajímavou rozlohu.  
Můžete se také setkat s dohodami, které 
konvenčně upravují význam hlášek na 
4. stupni. Technickou přednost mají metody 
umožňující hrát závazek z listu odpovídají-
cího, např. 
4♣ = transferuj svou drahou délku 
4♥/♠ = stop na vlastní barvě odpovídajícího 
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Protože uvažujeme vždy doplňkovou varian-
tu, nemají vysoké hlášky Pasuj nebo oprav 
takovou důležitost. Dojde-li k situaci, kdy 
má zahajitel silné 2BT proti hlášce Pasuj 
nebo oprav na 4. stupni, měl by dojít do 
slemu. Nejjednodušší je přijmout dohodu, že 
dražba je po všech hláškách Pasuj nebo 
oprav stále stejná, daná dosaženým dražeb-
ním stupněm:  
a) 2♦ - 2♥  b) 2♦ - 3♥ 
    2BT - 3♥      3BT - 4♥ 
    3♠ - 4♣      4♠ - 5♣ 
c) 2♦ - 4♥ 
    4BT - 5♥ 
     5♠ - 6♣ 
Ve všech uvedených sledech odpovídající ve 
2. kole transferuje pikovou barvu a ve 
3. kole cue-biduje trefy.  
Shrňme nyní dosud diskutované doporučené 
významy odpovědí po zahájení 2♦: 
2♥ = Pasuj nebo oprav do 2♠ 
2♠ = Pasuj nebo oprav do 3♣ 
2BT = konvenční dotaz na délku 
3♣/3♦ = přirozené, forsing na kolo 
3♥ = Pasuj nebo oprav 
Dosud nemáme žádnou možnost dražit silný 
list na vlastní drahé barvě odpovídajícího. 
Logickým doplněním předchozího je použít 
hlášku 3♠ jako přirozený forsing do hry.  
Pokud se domníváte, že se silným listem na 
srdcích můžete spokojeně dražit 3♥, máte 
v zásadě pravdu. Je-li odpovídající silný na 
srdcích, bude zahajitel slabý na pikách. Asi 
nebudete na pochybách ohledně významu 
sledů: 
 a)  2♦ - 3♥ b) 2♦ - 3♥ 
      3♠ - 3BT     3♠ - 4♣ 
V případě a) odpovídající dává na výběr 
mezi 3BT a 4♥, v případě b) cue-biduje do 
možného slemu v srdcích. Dražit tímto způ-

sobem je téměř 100% bezpečné. Pokud by 
měl mít odpovídající 6+ srdcí a zahajitel 
6+ srdcí, těžko si představit soupeře, kteří by 
se nepokusili předražit v pikách.  
Pokud nemáte na dvojznačné 3♥ dobré ner-
vy, zkuste jinou alternativu:  
3BT = konvenční forsing do hry na srdcové 
barvě. Vycházíme z toho, že odpovídající, 
který chce hrát 3BT přes svoje barvy, nej-
prve formálně zjistí barvu zahajitele. Není 
dobré dražit „naturálně“ 2♦-3BT na základě 
odhadu, kterou barvu má zahajitel. Tento 
odhad bude často úspěšný a získáte výhodu, 
protože vynášející nemusí odhadnout, která 
drahá bude na stole. V jednom případě 
z mnoha však váš odhad nemusí vyjít 
a tentokrát nás již soupeři nezachrání. Sled 
2♦-3BT také vyvíjí tlak na partnera, zda mu 
3BT nedávají možnost výběru mezi 3 BT 
a závazkem v jeho barvě.  
Po přirozeném forsingu 3♠ může dražba 
pokračovat přirozeně s tím, že 3BT ukazují 
pikový misfit, 4♠ jsou negativní a ostatní 
hlášky jsou cue-bidem pro piky.  
Proveďme rekapitulaci  vyšších hlášek po 
zahájení 2♦: 
3♥ = Pasuj nebo oprav /nebo také 

přirozené a silné/ 
3♠ = přirozené, silné 
3BT = /alternativně/ silné na srdcích 
4♣/4♦= přirozené, velmi silné 
4♥ = Pasuj nebo oprav 
4♠/5♣/♦ = přirozené na vlastní barvě, 

spíše preventivní 
Na zvážení zůstává, zda nechceme rezigno-
vat z hlášky 4♥ ve smyslu Pasuj nebo oprav 
ve prospěch přirozené hlášky. Důvodem 
může být zachování shody s hláškami 
4♠/5♣/5♦. Přirozené preventivní použití 
hlášky 4♥ může být přinejmenším stejně 
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potřebné jako hláška Pasuj nebo oprav. Také 
můžeme dražit 4♥ se silným listem v naději, 
že soupeři neuváženě přelicitují.  

Standard American (10) 
Petr Hebák 

Neforsírující a forsírující hlášky  
Chýlíme se pomalu ke konci 
výkladu hrubé kostry licitace bez 
zásahu soupeřů. Příští pokračová-
ní bude věnováno zahájením na 
druhém stupni a pak si ještě 
všimneme krátce slemové licita-

ce. Podle předběžné dohody potom přejdeme na 
obtížnější a mnohdy rozporuplnou oblast soutěžní 
licitace. Dnešním tématem je forsing. Nejen pro 
začínající a středně pokročilé hráče je nesmírně 
důležité odlišit stopující a neforsírující hlášky od 
výzvy a forsírujících hlášek a u nich ještě, zda 
jsou forsingem  na jedno kolo nebo do celé hry. 
Standard American má, stejně jako každý jiný 
systém, různé možnosti, ale ve srovnání s jinými 
přirozenými systémy má výrazně více přímých 
příkazů k licitaci do celé hry. Mám na mysli 
srovnání nejen s tradičním či u nás i jinde modifi-
kovaným Acolem, se starším Gorenem nebo 
s ještě starším  Culbertsonem, ale i odlišnosti 
jiných pojetí Standardu. Samotný název Two over 
one game force, což je dnes  v USA a Kanadě 
nejoblíbenější varianta Standardu, je jednou ze 
zmíněných odlišností proti jiným přirozeným 
systémům.  Osmé pokračování bylo podrobně 
věnováno rebidům zahajitele i odpovídajícího ve 
sledech, kdy bez zásahu protivníků po zahájení 
jeden v barvě partner odpověděl novou barvou na 
druhém stupni a dal tím forsing do celé hry (GF). 
Dnes nejdříve rekapitulujeme dříve uvedené 
možnosti a pak se podíváme na další případy 
příkazů do hry a pro zájemce krátce zmíníme 
některá v literatuře diskutovaná doporučení pro 
posouzení významově odlišných hlášek.  
Běžné součásti Two over one game force bez 

zásahu soupeřů  
1. Limitované (a tudíž pasovatelné) hlášky 

a) Kromě silných a umělých (např. silné 2♣ či 
umělá 2♦) jsou to všechna zahájení 
b) Většina BT odpovědí (především 1BT, 2BT 
a často i 3BT nebo 4BT) na zahájení 1 v barvě  
c) Preventivní skoky v nové barvě (např. 1♣ či 
1♦ − 2♥ či 2♠) na zahájení 1 v barvě 
d) Rebidy zahajitele novou nižší barvou (např. 1♦ 
− 1♥ či 1♠ či 1BT − 2♣) 
e) Stopující odpovědi po zahájení 1BT či 2BT 
(např. starší 1BT − 2♥, dnes se používají transfe-
ry) 
f) Přirozený skok na celou hru (např. vzácné 1♠ − 
4♥, 1♥ − 4♠ nebo dokonce 1BT − 5♣ či 5♦) 
g) Limitovaná či preventivní zvýšení barvy part-
nera (1♥ − 2♥ či 3♥, 1♣ − 1♠ − 2♠ či 3♠) 
h) BT rebidy od obou hráčů (např. 1♥ − 1♠ − 
1BT či 2BT, 1♣ − 1♦ − 1♥ − 1BT či 2BT)  
i) Výzvy v již jmenované barvě (např. 1BT − 2♣ 
− 2♥ − 2♠, 1♦ − 1♥ − 3♦, 1♣ − 1♥− 1♠ − 3♥)  
2. Forsing na 1 kolo (F) nevylučuje, že později 
bude dán GF anebo bude vylicitována celá hra  
a) Umělá (často víceznačná) zahájení (např. 
MULTI 2♦) 
b) Odpověď novou barvou na 1. stupni (např. 1♣ 
− 1♦ či 1♥ či 1♠)  
c) Dotazy všeho typu (např. Stayman, 2BT po 
MULTI 2♦, všechny slemové dotazy)    
d) Podmíněné limitované odpovědi (ve Standardu 
DRURY nebo odpověď 1BT po 1♥ či 1♠)  
e) Transfery či konvence různého typu (např. po 
1BT odpovědi 2♦, 2♥, 2♠ i 2BT (!)) 
f) Víceznačné odpovědi (např. vyčkávací 2♦ po 
zahájení 2♣)  
g) Silná zahájení, která jsou téměř forsingem do 
hry (např. 2♣)  
h) Nová vyšší barva zahajitele na 2. stupni (např. 
1♣ − 1♥ − 2♦ či 2♠) − slibuje 16+ FB 
     (definice reversu je poněkud obecnější, ale 
toto je nejčastější případ) 
Poznámka ke strukturovanému reversu, který 
se používá ve Standardu  
Odpovědi a další licitace po reversu (např. 1♣ − 
1♦ − 1♠)  
a) Slabé = do asi pěkných 7 či špatných 8 figuro-
vých bodů  
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− 2♠ (opakování barvy odpovědi je při této síle 
bez srdcového 4 listu s aspoň 5 listem povinné) = 
NF  
− 2♥ (vzácná − jen v tomto sledu − výjimka, 
která ukazuje pětilist pikový a čtyřlist srdcový) = 
NF 
− 2BT (umělý forsing, který dovoluje ukázat 
případný fit až později − přednost strukturované-
ho reversu)  
   Pak zahajitel, nemá-li sílu na hru licituje povin-
ně 3♣ s rizikem zapasování, zatímco ostatní je 
GF!  
Například: 1♣ − 1♠   − 2♦ (aspoň 44 v levných) 
− 2BT (vylučuje pikový pětilist při síle do 7 FB)− 
3♣  
(povinné, pokud není síla na celou hru) − pas či 
3♦ (ukazuje aspoň třílist a 3♦ nejsou forsing)  

b) Forsing do hry = od pěkných 8 figurových 
bodů  
− všechny (!) ostatní odpovědi (v tom je hlavní 
přednost)  
Například: 1♣ − 1♠ − 2♦ (aspoň 44 v levných) − 
3♣ či 3♦ = GF s aspoň 3listem  
3. Forsing do hry (GF) 
a) 2 v nové barvě po zahájení 1v barvě (1♦ − 2♣, 
1♠ − 2♥, 1 v drahé − 2 v levné)  
b) Po zahájení 1BT nová barva na 3. stupni po 
předchozím Staymanu či transferu  
    (např. 1BT − 2♣ − 2♦ − 3♥ či 3♠ (ukazuje 54) 
nebo 1BT − 2♦ − 2♥ − 3 v levné)  
c) Rebid zahajitele skokem v nové nižší barvě 
(např. 1♥ − 1♠ − 3 v levné)  
d) Splintery všeho typu s fitem (např. 1♣ − 3♥, 
1♠ − 3♥ (Bergen))  
e) Přes revers (viz dříve)  
f) Speciální sledy typu  1x − 1y− 1z  − 2♦ (!!!) 
nebo 1x − 1y − 1BT − 2♦ (!!!) = GF (!!!)  
g) Čtvrtá barva   

Poznámka ke čtvrté barvě, tak jak se používá ve 
Standardu 

= GF (forsing do hry od obou bez jakékoli výjim-
ky)  
Speciální je odpověď 1♦ na 1♣, která při síle, 
která není na hru, vylučuje drahý 4+list. Z toho 
vyplývají různé možnosti GF ve sledu:  

a) 1♣ − 1♦ − 1♥ − 1♠  slibuje 5list kárový a 4list 
pikový  
b) 1♣ − 1♦ − 1♥ − 1♠ je čtvrtá barva s 4+ listem 
károvým (bez dalšího upřesnění rozlohy  
c) 1♣ − 1♦ − 1♥ − 2♠ slibuje 5list kárový a 4list 
pikový 
d) 1♣ − 1♦ − 1♥ - 2♦ (umělý GF jako jeden 
z případů 1x − 1y − 1z)  
Je tu i řada dalších možností, které by partneři 
měli zvážit a z nich si vybrat.  

Lámejte si hlavu – 
řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Rozdání pochází ze semifinálového zápasu 
počítačových programů na letošním mistrov-
ství světa počítačů. V zápase, kde Bridge 
baron porazil Wbridge5 o 4 IMP, rozhodova-
lo o vítězství i toto rozdání. 
Technicky sehrály oba programy partii zcela 
shodně, ale v dražbě se Bridge Baron zasta-
vil o stupeň níže jen v částečném závazku. 
rozdání 16,
EW v první,
rozdával W 

♠107 
♥A10843 
♦9742 
♣63 

 

♠6 
♥96 
♦AKQ83 
♣QJ752 

 

 

♠9532 
♥QJ72 
♦J65 
♣K8 

 

♠AKQJ84 
♥K5 
♦10 
♣A1094 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
1♦ pas 1♥ kontra 
2♣ pas 2♦ 3♠ 
pas 4♠ kontra pas… 
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Výnos ♦A následované trumfem. Oba počí-
tače pustily trumf do ruky, zahrály srdce do 
esa a tref do desítky hrály ze stolu. Tím 
eliminovaly Východ od možnosti pokračovat 
v trumfech.  
Na počítač dobré zahrání. A co vy? Doufám, 
že vás ještě počítače nepřehrály. 
Problém 2 
Problém z letošního Perníkového trefu. 
 ♠4 ♥K9 ♦952 ♣AKJ9864 

Západ Sever Východ Jih 
pas 4♠ 5♣ 5♥ 
6♣ 6♠ pas pas 
kontra pas pas pas 

Co vynesete? 
Správné je ♦. Pokud je partner slabý, má tak 
dlouhé trefy, že tudy cesta stejně nevede. 
Pokud je silný, má jistě hodnoty v kárech 
a nemůžete nic ztratit. Celé rozdání: 
První kolo, 
rozdání 8, 
oba v první, 
rozdával W 

♠AQJ109852
♥QJ 
♦1063 
♣- 

 

♠- 
♥6543 
♦AKJ84 
♣Q532 

 

 

♠4 
♥K9 
♦952 
♣AKJ9864 

 

♠K763 
♥A10872 
♦Q7 
♣107 

 

Problém 3 
Jak rozehrajete s dostatkem přechodů kom-
binaci: 

♠2 
 

 
♠AQ10943

Při hraní na maximum je nejlepší zahrát do 
dámy a pak odehrát eso. Pomůže nám pak 

i singl nebo dubl kluk kdekoliv. Je to lepší 
než zahrání do desítky. Pokud by mám po-
stačovaly jen 4 zdvihy, je nejlepší zahrát eso 
a pak pokračovat dámou.  
Naše šance na získání pěti zdvihů se sice 
dramaticky sníží, ale alespoň 4 získáme 
o jedno procento častěji než při prvním způ-
sobu. 
Problém 4 
Jak rozehrajete s dostatkem přechodů kom-
binaci: 

♠A10 
 

 
♠KQ432

Jde o podobnou kombinaci, jakou jsme roze-
bírali v minulém čísle Revue. Zde je však 
řešení jiné. Musíme se rozhodnout hned 
v prvním kole, a proto vychází lépe impas.  
Pravděpodobnosti jsou nejlépe vidět z násle-
dující tabulky, kde jsou uvedeny pravděpo-
dobnosti získání daného počtu zdvihů 
a průměrný počet zdvihů při zahrání: 

 5 4 3 P 
Impas 42,0 50,0 8,0 4,33 
Shora 35,5 50,9 13,6 4,22 
 

Pardubice 2003 
Vlastimil Jaroš 

Dočtěte prosím můj příspěvek do konce, 
koncovka popsaného rozdání je myslím dost 
kuriózní. 

Pokud někdo má vyhrát větší turnaj, po-
třebuje nejen dostávat obtížná rozdání, mít 
dobrá rozhodnutí a mít přízeň soupeřů, 
ale i ... nevím jak to nazvat. 

Hrál jsem s Milošem Bahníkem a dostal 
jsem následující karty. 
 ♠K92 ♥AQ93 ♦AKQ ♣K103 
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Dražba proběhla následovně 
Západ 
Bahník 

Sever Východ
Jaroš 

Jih 
 

  2♦ pas 
2♥ pas 2 BT pas 
3♣ pas 3 BT pas… 

Běžná dražba po otevření Multi s tím, že 
jsem popřel srdcový 4-list. Důvodem je 
velmi vyvážená rozloha a při slabosti partne-
ra tam může být právě jen 9 zvedů. Dalším 
důvodem je, že by srdcový závazek sehrával 
partner a mé bohatství by si mohl prohléd-
nout kdejaký soupeř. 
Byla vynesena 5♠. Teď vám ukáži všechny 
karty. 

NS v druhé 
rozdával E 

♠Q8 
♥KJ76 
♦32 
♣Q8764 

 

♠J1032 
♥5 
♦J107654 
♣92 

 ♠K92 
♥AQ93 
♦AKQ 
♣K103 

 

♠A765 
♥10842 
♦98 
♣AJ5 

 

Vidím, že bez kár stolu mohu splnit, pouze 
pokud se zadaří v srdcích. Proto je od počát-
ku pečlivě počítám. 

Se stolu ♠J, Sever ihned pochopil a kluka 
nepokryl. Pokračování třikrát kára, na která 
soupeři zahodili srdce. Pokračoval jsem 
králem pikovým, propuštěný a ze Severu 
spadla Q. Soupeř se (zcela zbytečně) na 
partnera obořil, proč kluka nepokryl. Třetí 
pikou dostávám do zvedu Jih. Sever zahodil 
druhou srdci, patrně dopočítal, že na mé 
otevření musím mít srdcovou velkou vidli. 
Teď mě mají přečteného. Ukázal jsem přes-
ně 3 piky, přesně 3 kára, z dražby nemám 

drahý 4list, tak přišlo srdcové pokračování. 
Krále jsem vzal esem, pokračoval dámou, 
všichni přidali, spadl kluk. Vítězoslavně 
hraji třetí srdci, devítku. Jih se dobírá desít-
kou srdcovou a je v pasti nuceného výnosu. 
Pokud hraje pik, bere zbytek stůl (+1). Po 
odehrání esa trefového nastává mimořádná 
bridžová situace (alespoň pro mne), nepama-
tuji si, že bych to kdy zažil. Poslední dvě 
karty všech hráčů jsou tyto. 

 ♠ 
♥ 
♦ 
♣Q8 

 

♠10 
♥ 
♦J 
♣ 

 ♠ 
♥3 
♦ 
♣K 

 

♠7 
♥ 
♦ 
♣J 

 

E-W má v každé barvě jednu kartu 
a všechny čtyři jsou vysoké! 

Nesplnitelný závazek splněn! Nikdo ze 36 
stolů to nedokázal! Měla na to vliv má draž-
ba, nebo jen špatně bránili? 

Ale teď přijde to ale. Po odehrávání ♥9 
jsem ihned, stále vítězoslavně a v časovém 
presu, položil na stůl ♥3, zatímco Jih vynesl 
J♣. Situace byla posouzena jako nepřiznání 
barvy a potrestána dvěma zdvihy. Výsledek 
3 BT mínus 2 byl za 15%.  

KLUB BK Praha 
Výbor BKP 

Vážení přátelé, 
   domníváme se, že pro širokou bridžovou 
veřejnost je již známá skutečnost, že Bridžo-
vý klub Praha otevřel nové klubové prostory 
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v Italské ulici č. 17 v Praze na Vinohradech 
(vchod průjezdem). Domníváme se také, že 
nebude shledáno jako nemístná domýšlivost, 
když tento klub označíme jako splněné přání 
několika generací našich bridžistů. Je prav-
da, že náklady spojené s vybavením těchto 
prostor jsme mohli uhradit především díky 
finančnímu přispění hlavního sponzora firmy 
Chance, a.s., jehož někteří akcionáři a členo-
vé vrcholového managementu jsou členové 
našeho klubu. Právě proto, že jsme měli tu 
možnost, kterou další pražské i mimopražské 
kluby zatím neměly, chceme všechny ujistit, 
že je našim přáním, aby i všichni nečlenové 
BKP mohli tento klub využívat, navštěvovat 
jej a cítit se v něm jako ve svém.  
Z tohoto důvodu jsme také do Provozního 
řádu klubu BKP začlenili ustanovení, které 
říká: 
   Přístup do tohoto klubu mají všichni čle-
nové BKP a jejich hosté. Členové Českého 
bridžového svazu jsou chápáni automaticky 
jako hosté. 
Znamená to, že návštěva tohoto klubu není 
pro nečleny podmíněna jakýmkoliv ohlašo-
váním, objednáváním nebo souhlasem. Kdo-
koliv může přijít a zúčastnit se otevřených 
soutěží nebo si zahrát nesoutěžně ve společ-
nosti, či zde pouze strávit čas. 
   Provozní doba tohoto klubu je pro první 
rok stanovena: 
     PO – ST 16,00 - 23,00 hodin 
     ČT 13,00 - 23,00 hodin 
     PÁ zavírací den 
     SO    8,00 - 23,00 hodin 

 (v případě ohlášených akcí) 
     NE  13,00 - 23,00 hodin 
Jaké soutěže a v kterých dnech se v tomto 
klubu hrají ? 
PO pravidelná skupinová soutěž „A“ / 

1. pražská liga 

ÚT příležitostné hraní bez pevného určení, 
kursy, tréninková školení apod.  

ST otevřené párové turnaje s členěním do 
výkonnostní kategorie A a B, dle počtu 
účastníků 

ČT otevřený párový turnaj od 14,00 hodin 
pro ty, kteří mají v tuto hodin čas, pře-
devším pro důchodce 

 pravidelná skupinová soutěž „B“ / 
švýcarská skupinová soutěž od 18,00 
hodin 

SO zpravidla celopražské nebo celorepub-
likové akce dle dohody a termínovníku  

NE otevřené párové turnaje od 14,00 hodin 
a od 18,00 hodin. 

  Účast v pravidelných soutěžích, hodnoce-
ných IMP body, je dána dlouholetou tradicí 
a neměnnost hracích dnů v týdnu a zájem 
o tyto soutěže je na hranici kapacity klubu 
(33 stolů). 
Netradičním, novým  prvkem je nyní široká 
nabídka otevřených párových turnajů - zvláš-
tě těch, které se hrají ve středu. Středa by se 
měla stát konstantním dnem pro párové 
turnaje, kde by se střídaly turnaje těchto 
typů: 
- VC Prahy - 5 kolový turnaj s jedním part-

nerem, vždy druhou středu v měsíci, počí-
naje prosincem 2003 

- pravidelné středeční turnaje hrané běžným 
„topovým“ způsobem  

- turnaje specielního typu hrané poslední 
středu v měsíci (na IMP body, Instant, Ba-
rometr, 

- individuál, licitační soutěže aj.), pouze 
bude-li zájem a vždy dle předběžného 
ohlášení, jinak běžný typ turnaje. 

   Aby účast v těchto klubových párových 
turnajích měla ještě další zajímavosti mimo 
vlastní požitek ze hry, vypisuje BKP pro 
hráče zvláštní druhy odměn a slev, a to pro 
období od 1.12.2003 do 15.6.2004: 
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- odměna pro 10 hráčů s největší účastí 
v párových turnajích (100,- až 1000,- Kč)  

- odměna pro hráče „mistr středa“ a „mistr 
neděle“ za nejvyšší dosažený počet vý-
sledků nad 60 % (500,- Kč) v párových 
turnajích 

- odměna pro vítěze jednotlivého běžného 
turnaje, při počtu stolů 10 a více (200,- Kč)  

- odměna pro hráče jednotlivého běžného 
turnaje, při počtu stolů 10 a více, který se 
nejvíce přiblíží hranici 50 % (100,- Kč) 

- specielní odměna pro členy BKP, kteří 
odehrají v jednom měsíci alespoň 5 turnajů 
ve výši odpovídající 50 % uhrazených 
vkladů - bude vrácena polovina vkladů 
formou příspěvku na vklady do Velkých 
cen ČR 

- sleva 50 % vkladu na večerní turnaj pro 
hráče, který se zúčastnil odpoledního tur-
naje 

- sleva 50 % vkladu na všechny párové tur-
naje následujícího měsíce pro hráče, který 
se zúčastnil v uplynulém měsíci alespoň 
šesti párových turnajů 

  Jak je vidět, otázka úspěšnosti provozu 
a rentability tohoto klubu je námětem pro 
přemýšlení a činnost mnoha členů BKP, 
zejména jeho výboru. Koneckonců musí, 
protože hraní po restauracích a různých 
prostorách, kde nám nepatřila ani skříň na 
bridžové náčiní, jsme si užili dost. 
  Pokládáme za nutné říci, že činnost tohoto 
klubu není, jak se někteří domnívají, pro-
středkem pro vysoce ziskovou činnost, ale 
pouze aktivitou lidí směřující k možnosti 
provozování své záliby na patřičné úrovni, tj. 
v čistém, útulném prostředí s vlastním roz-
hodováním o čase a využitelnosti tohoto 
klubu a bez závislosti na vnějším rozhodo-
vání lidí mimo klub (vrátní zhasínají ve 
21,30, uklizečky staví židle „na ježka“ 
apod.), kteří sledují své vlastní zájmy. 
Z těchto důvodů se snažíme i stanovit vklady 

do soutěží v běžné úrovni (cca 40,- Kč za 
kolo) a ceny v baru jsou cenami pro všechny 
dostupnými, skutečně klubovými. 
   Závěrem nám dovolte znovu ujistit všech-
ny bridžisty i jejich hosty, že jsou v klubu 
vítáni a že účast v soutěžích je podporou 
možnosti podržet si trvale tyto atraktivní 
prostory, kterých jsme si doposud v celé 
bridžové éře příliš neužili a které se mohou 
stát pýchou našeho bridže i před zahraniční-
mi účastníky. 
Výbor BKP (P. Vrkoč, H. Pokorná, V. Von-
dřich, J. Kopřiva, V. Machát, B. Zajíček).  

Vzpomínka na 
Vladimíra Krásu 
J. a J. Kulišanovi 

Koncem listopadu 
2003 zemřel ve 
věku 83 let pan 
Vladimír Krása. 
Byl to nejen dobrý 
bridžista (zhruba 
před čtvrt stoletím 
byl s paní Neu-
mannovou mis-
trem tehdejšího 
Československa ve 

smíšených dvojicích), ale také skvělý člověk 
a výborný organizátor s velkými zásluhami 
o rozvoj našeho bridže a o jeho popularizaci 
v Evropě. Hlavně jeho zásluhou byl každo-
ročně pořádán mezinárodní bridžový týden 
v Mariánských Lázních, na který se sjížděli 
bridžisté z celé Evropy, včetně těch špičko-
vých. Pro mnohé z nás to byla 
v sedmdesátých a osmdesátých letech jediná 
možnost utkat se s cizinci na turnajích dobré 
úrovně – nejen bridžové, ale i společenské. 
Mnozí z těchto cizinců byli i osobními přáte-
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li pana Krásy, velmi si jej vážili a žádné 
Mariánky nevynechávali. Ceny zajišťované 
panem Krásou byly velmi populární, byly to 
mísy a vázy z nádherného českého křišťálo-
vého skla.  

Na pana Krásu budeme vždy s úctou 
vzpomínat.  

Licitační soutěž 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Oba v první, dealer W. Týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
pas 1♣ 1♥ ? 

S:   ♠KJ   ♥J106   ♦AJ954  ♣Q105 
Problém 2 
Oba v první, dealer W. Týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
1♦ 1♥ 1♠ 2♣ 
2♠ 3♣ 3♦ ? 

S:   ♠-   ♥92   ♦J7652  ♣AKJ1042 
Problém 3 
Oba v první, dealer N. Týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
 3♦ pas ? 

S:   ♠AKJ6   ♥AJ75   ♦AK6  ♣84 
Odpovědi: 

Problém 1. 2. 3. 
Vozábal 2♥ 4♠ 5♦ 
Svoboda 2♣ 4♠ 4 BT 
Filip 2♦ 4♠ 3♥ 
Martynek ml. 2♥ 6♣ 4♣ 
Čtenáři 2♦ 5♣ 5♦ 

Problém 1 
David Vozábal: 
GF a dotaz na zádrž. Alternativou jsou 3♦, 
ale kárová barva není až zas tak silná a touto 
hláškou zabírám mnoho prostoru. (Co budu 

dražit, až od partnera přijdou 3♠?). K tomu 
ještě jednu poznámku - většina dobrých 
hráčů v cizině hraje v této situaci 2♦ jako 
5-list a forsing na jedno kolo. Je vidět, že 
tato domluva by se zde náramně hodila. 
Otakar Svoboda: 
2♣. Problém vzniká za předpokladu, že 2♦ 
neforsují, což v tomto sledu není tak úplně 
přirozená dohoda. Jedná se vlastně o takový 
reverz v odpovědi - měl by to proto být 
v každém případě slušný list. Můžu tedy 
risknout 2♣ - v nejhorším nevydražím manš 
v první. V našem systému lze celkem bez-
pečně použít 2♣ (inverted) a přizpůsobit 
další vývoj dražby listu zahajitele. 
Anatol Filip: 
2♦. V moderní době, kdy každý otevírá s 11 
i 10-ti body, nemám na příkaz do hry. Takže 
volím pasovatelnou přirozenou hlášku. 
Jan Martynek mladší: 
2♥. Obecný (manš)forsing, partnere popiš 
se. Řekl bych, že lepší hlášku (pokud nehraji 
2/1FG i po zásahu) nenajdu. A to ať už mám 
dohodu, že je to forsing jenom do 2NT nebo 
(což si myslím že je lepší) už manšforsing. 
Na kontra mám o 1(2) piky míň, 2 kára jsou 
pasovatelné a třemi káry rozhodně nepopíšu 
typ listu. 
Čtenáři: 
Jde o rozdání z ME v Mentonu. Zajímalo 
mě, jaký je styl dvojic a proč. V partii byl 
nejlepší závazek 3♦, i když se v nich málo-
kdo dovedl zastavit. 3 BT byly na dva impa-
sy a rozpad kár 3-2, a to bylo příliš. Naše 
systémy expertů jsou většinou příliš černobí-
lé. Buď pasovatelná hláška nebo forcing do 
hry. Čtenáři volili nejčastěji v 46% pasova-
telná 2♦, možná i pro nejasnou definici, zda 
jsou forcing. Časté byly také 2♥ v 36% 
případů. Vladimír Beran z Uherského Hra-
diště vybral 2♥ a zdůvodňuje je: 3♦ by byly 
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GF na 5-listu károvém, ale to nespěchá, 
řeknu 2♥ (výzva, dotaz na zádrž), a když 
partner draží 2♠, dražím 3♦ a poté 4♣, že 
mám výzvu s fitem trefovým. Na 2 BT dra-
žím 3 BT, na jiné odpovědi dražím přirozeně 
(tj. ukazuji výzvu na 5-listu károvém). 

Problém 2 
David Vozábal: 
Splinter, určitě s šikénou. Partner má singl 
nebo šikénu karovou a s užitečnými hodno-
tami jistě dá cue-bid karový nebo sám pře-
vezme iniciativu. 
Otakar Svoboda: 
4♠. Tady je důležité vědět, co soupeři draží, 
zda káro je lepší levná nebo 5list, jestli 1♠ je 
forsing, kolik slibuje piků atd. Klidně se totiž 
může stát, že soupeři mají třeba kára 3-3. Do 
4♠ lezou taky podezřele pomalu - prostě řekl 
bych, že to nemusí být tak růžové, jak se to 
z našeho listu zdá. Nicméně piková chicana 
může být přesně to, co chce partner slyšet, 
a nemám důvod ji neříct, méně než 5♣ stejně 
nechci hrát. 
Anatol Filip: 
4♠. Chci hrát 5♣, a cestou informuji partne-
ra o mé silné krátkosti, aby mohl pak přesně-
ji ocenit případnou další soutěžní dražbu. 
Jiné hlášky vypadají jako "Já to uhodnu ze 
všech nejlíp". 
Jan Martynek mladší: 
6♣ - ještě že jsem junior a můžu si takovéto 
výstřelky občas dovolit. I když… copak je 
vzhledem k dražbě nereálné u partnera najít 
něco jako Qxxx AKJxx - Q9xx? Ale asi 
o něco pravděpodobnější je rozloha 5503, 
a to už mi splnění slemu ztíží. Jako expertní 
hlášku bych mohl použít 4♠ - jasná šikena 
a pokus o šest. Jenže pak by se mohlo stát to 
čeho se bojím vlastně nejvíc - že mi do toho 
soupeři trumfnou hned od startu. Takhle si 

můžou myslet, že jim aspoň jedno z jejich es 
a králů projde. 
Čtenáři: 
Aktuální rozdání ze semifinále EBL Cham-
pions cup 2003 Itálie proti Holandsku. 
K vítězství pomohlo Italům i toto rozdání, ve 
kterém Fulvio Fantoni dražil 5♣, dostal 
kontra a splnil. Stejnou hlášku, opěvovanou 
novináři, zvolilo až 50% čtenářů. Další 4♣ 
již jen 14%. 

Problém 3 
David Vozábal: 
V páráku bych měl jasnou volbu 3NT na to, 
že trefy třeba podržíme, soupeři je nevyne-
sou, nebo že se dělí 4-4. V týmech chci hrát 
závazek, který tam objektivně je. Zde dost 
záleží na stylu, jakým otevíráte 3♦, ale 
i pokud má partner sedmou dámu a eso tre-
fové, slem bude na impas nebo na skvíz, 
který nejspíš nevychází. 
Otakar Svoboda: 
4 BT. Kdyby náhodou měl partner trefové 
eso, je 6♦ přinejhorším na impas. Pokud ale 
partner zahajuje na třetím stupni jen na 6list, 
řeknu jen 5♦. 
Anatol Filip: 
Příkaz na 1 kolo (musí se to hrát takto, jinak 
se nedají tyto pozice dražit). Možné partne-
rovy reakce:  

 3♠ s pikovou, ale ne trefovou zádrží. Pak 
mých 5♦ by mělo znamenat výzvu na 
slem, má-li partner trefovou kontrolu.  

 3 BT s trefovou a (možná) i pikovou 
zádrží. Bude asi nejlepší konečný záva-
zek.  

 4♥ - pak mých 5♦ by mělo znamenat 
návrh konečného závazku (nepřišel cue-
bid).  

 4♦ - dorazím na 5♦. 
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Jan Martynek mladší: 
4♣ - jako allum pro kára. S Petrem Jelínkem 
i Zdeňkem Pírkem jsme zavedli konvenci, že 
odpověď 4♣ po bloku na 3. stupni (4♦ po 
3♣) je allum pro barvu bloku. Tady mi sice 
odpověď jedním esem ještě moc nepomůže, 
protože další podstatná věc je, jestli má part-
ner 7 nebo jen 6 kár, ale budu mít ještě šanci 
zkoumat dál pod úrovní manše. Pokud tuto 
konvenci nemám domluvenou, tak dám 
stejně allum 4 BT a po odpovědi 1 eso bude 
hodně záležet s kým hraji a jaký je stav zá-
pasu. 
Čtenáři: 
21 amerických expertů vybralo až 9 mož-
ných hlášek, takže problém pro ně v žádném 
případě nebyl jednoznačný. Nejvíc jich voli-
lo 5♦ (6) a 3♥ (4). Pro zajímavost běžní 
američtí hráči volili ještě často 3 a 4 BT. 
U nás byla situace u expertů podobná, spekt-
rum odpovědí bylo široké. Čtenáři volili 5♦ 
v 50% případů a 3 BT v 25%. Viktor Urban 
píše: Zvolím 5♦. Riziko, ze soupeř stáhne 
pět trefů, je moc velké, takže 3 BT asi ne-
zkusím a budu věřit partnerovi, že mu blok 
chodí na tři pády. (Kdyby byla domluva na 
kvalitnější blok, řeknu samozřejmě 6♦.)  

Vánoční zvoneček 
Tomáš Fořt 

Letos se 19.12. v Praze zúčastnilo Vánoční-
ho zvonečku, kde hraje vždy junior s dospě-
lým hráčem, 11 dvojic. Soutěž organizoval 
Petr Vrkoč.  
  1. Pipek – Kypta 60,06 % 
  2. Jarušková – Macura 56,25 % 
      Frank - Dítětová E. 56,25 % 
  4. Dudová D. - Frabša ml. 53,91 % 
  5. Pojman - Hradil M. 53,13 % 
  6. Bahník Š. – Beran 52,34 % 
  7. Petrásek – Fořt 51,56 % 

  8. Snížková – Mráz 49,22 % 
  9. Pleskot – Vrkoč 40,63 % 
10. Dudová Z. – Tomčíková 38,19 % 
11. Šerá – Štulc 38,16 % 

 
Vítězové turnaje 

Cenu za nejlepší zahrání získal 13-letý Vác-
lav Frank za bezchybné sehrání 5♥, kde 
pěkně naplánoval sehrávku. 
♠KQ 
♥AQ1098 
♦A643 
♣AJ 

 

 

♠A52 
♥K63 
♦K 
♣1086543 

Vašek vzal tref esem a hned odblokoval 
kára zahráním do krále. Pak přecházel piky 
na stůl a bez odehrání esa snapoval kára. 
Nakonec zahodil tref, přešel na stůl snapem, 
dotrumfoval a splnil 13 zdvihů, když většina 
sálu dělala o 1 - 3 zdvihy méně.  

Domácí výsledky 
Tomáš Fořt 

1. československý internetový turnaj 1.10. 
1.10. proběhl, na www.bridgebase.com ofi-
ciálně první československý turnaj řízený 
Dušanem Šlachtou. V šestičlenném poli 
zvítězily Eva a Radka Dítětovy. Ve zkušeb-
ním nultém turnaji o dva dny dříve zvítězila 
dvojice Vachtarčík - Barnet nad ostatními 
třemi dvojicemi. Informace o dalších turna-
jích jsou na internetu. Do turnaje se nemusíte 
hlásit vždy i s partnerem. Jste-li sami, může-
te se zapsat na PARTNERSHIP DESK, kde 
si vás někdo může vybrat, nebo naopak na 
této tabuli někoho sami najit. 
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Baráž o 1. a 2. ligu, 25.-26.10.2003 
O 1. ligu: 
 1. Drak Trutnov 97 VB  
 2. Vamoz Ostrava 84 VB  
 3. Sova „A“ 76 VB  
 4. Sukl Praha 73 VB  
 5. Hukot Č. Budějovice 61 VB  
 6. Liberec 59 VB  
O 2. ligu: 
 1. Chaos Pardubice 46 VB  
 2. Nové Město nad Metují 45 VB  
 3. Labe Pardubice 45 VB  
 4. Havířov  44 VB  
O druhém postupujícím rozhodl výsledek 
vzájemného zápasu. 
Úvodní turnaj v novém klubu BKP, 29.10. 
NS 29 dvojic 
  1. Luštický - Nosek 66.04 % 
  2. Diamant - Kurka 60.09 % 
  3. Pokorná - Vrkoč 59.59 % 
  4. Schenk - Noháč 58.06 % 
  5. Tomčíková - Konvalina 56.34 % 
  6. Zdobinská - Machát 56.07 % 
  7. Fischer - Hanuš 55.38 % 
  8. Dítětová - Krásová 54.53 % 
  9. Janková - Macura 54.17 % 
10. Pešout - Plhal 53.35 % 
EW 29 dvojic 
  1. Bahník O. - Kovář J.  64.04 % 
  2. Svobodovi 60.51 % 
  3. Erde - Mašek 59.15 % 
  4. Vrkočová - Sigmund, Kos 58.96 % 
  5. Etlík - Šubrt Jar. 58.71 % 
  6. Hnátová - Jansa 57.74 % 
  7. Libovická - Kopecký 57.61 % 
  8. Batelovi 56.43 % 
  9. Tomáš - Kovář M. 56.25 % 
10. Rončáková - Běhal 55.07 % 
Přebor republiky mixových párů, 
1.-2.11.2003, 45 dvojic 
  1. Bahníková – Svoboda 60.59 
  2. Medlínová – Medlín 56.95 

  3. Hnátová – Martynek 56.64 
  4. Lančová – Pavlík 55.61 
  5. Böhmová – Šubrt 54.89 
  6. Grosmanová – Grosman 54.73 
  7. Zouchová – Doubravský 54.42 
  8. Libovická – Kopecký 53.95 
  9. Dítětová – Fořt 53.85 
10. Batelová – Batela 53.66 
VC Havířova, 15.11.2003, 43 párů 
  1. Buras-Czajer POL 64.57 
  2. Brede-Pilch POL 58.22 
  3. Frabša j.-Hlaváč R. TOP-ROZ 57.69 
  4. Andrzejewski-Smaza POL 57.55 
  5. Knápek-Kvarda BRN 56.75 
  6. Mroczkowski-Slowik POL 56.73 
  7. Cios-Skwark POL 55.45 
  8. Jaroš-Minaříček ZLI-OST 55.43 
  9. Kopřiva-Pivnička BKP 55.29 
10. Michalek-Stworzewicz POL 55.15 
Kvalifikace na přebor IMP, 29.-30.11. 
Z 36 dvojic jich 12 postouplo do finále. 
  1. Bahník Miloš - Šklíba PAR-PAR 1.63 
  2. Baláš - Picmaus BKP-TRU 1.49 
  3. Pokorná Jana - Kopřiva BKP-BKP 1.42 
  4. Nymšová* - Nesvadba TRU-ROZ 1.27 
  5. Posledník* - Sigmund* PAR-PAR 1.19 
  6. Martynek j.* - Martynek s. BK-PA 0.74 
  7. Machát - Pěkný BKP-CBM 0.70 
  8. Hebák - Nosek BKP-BKP 0.64 
  9. Holý - Kosička KRA-KRA 0.60 
10. Pulkrab jun. - Šlemr CBM-KRA 0.58 
11. Bydžovský - Poláček* OST-OST 0.56 
12. Hoderová* - Kopecký* NMM-TRU 0.54 

Odposlechnuto 
Eva Dítětová  

 „Hrajete přirozený tref?“ „Ne, náš 1♣ je 
nadpřirozený.“ 

  „Proč jsi po mém silném BT nedorazil 
s 11 body na 3 BT?“ „Měl jsem příliš 
řídké body.“  

 


