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ME Malmö 
���������	�

Úst�edí �BS nomi-
novalo hrá�e na ME 
2004 v Malmö.  
Open: MRÁZ To-
máš - SVOBODA 
Otakar, VOZÁBAL 
David - ZADRAŽIL 
Michal, VOLHEJN 
Vít – FO�T Tomáš. 

Ženy: ERDEOVÁ Jana - HNATOVÁ Danie-
la, LAN�OVÁ Milena - MEDLÍNOVÁ 
Blanka, POKORNÁ Jana - SVOBODOVÁ 
Pavla. 
Senio�i: HEBÁK Petr - NOSEK Jan, FILIP 
Anatol - JANSA Zden�k, K�ÍŽEK František 
- TEXTOR Michal. 

Soub�žn� s Mistrovstvím Evropy probíhá 
ve stejných prostorách otev�ený desátý švéd-
ský bridžový festival, kterého se mohou 
voln� ú�astnit hrá�i z celého sv�ta a kam 
jedou i naši Martynek, Šlemr, Galbavý, 
Kosi�ka. � 

Vzpomínky 

�������������

P�ed mnoha lety ješt� nebyly povinné dre-
sy hrá�� a ve�erní zápasy hráli pánové ve 
smokinku a dámy samoz�ejm� také p�íslušn� 
od�né. 

B�hem jednoho takového zápasu Itálie 
proti Švýcarsku, kdy hráli Belladona – Ga-
rozzo proti Besse – Bernasconi, používali 
hrá�i sv�j spole�ný jazyk italštinu. Když 
dražba skon�ila na 4♠, zhasla náhle v sále 
sv�tla. Po chvíli ticha se hlavní hrá� zeptal 
„Co vynášíš?“ „Srdcového kluka,“ zn�la 
odpov��. St�l popsal sv�j list a hra pokra�o-

vala v úplné temnot� kartu za kartou jmeno-
vanou hrá�i. Zmatené protesty scorera byly 
ignorovány. Když se sv�tla rozsvítila, byl 
závazek spln�n s nadzdvihem.  

Další rozdání je z ME v Salsomaggiore 
Itálie 1985. Východ byl Anders Brunzell ze 
Švédského Göteborgu. 

 ♠K94 
♥AK65 
♦1072 
♣J62 

 

♠5 
♥J10972 
♦983 
♣10975 

 

 

♠Q1063 
♥83 
♦AJ4 
♣AK43 

 

♠AJ872 
♥Q4 
♦KQ65 
♣Q8 

 

 
Západ Sever Východ Jih
   1♠ 
pas 2♣ pas 2 BT 
pas 3 BT pas…  

1♠ ukázal 5-list, 2♣ trochu improvizovaná 
hláška, když Sever necht�l dražit 2♥ na 
4-list a 2 BT ukazovaly mírnou rezervu. 

Výnos ♥J vzal hlavní hrá� na stole 
a zaimpasoval úsp�šn� piky do kluka. Pak 
odehrál ♥Q a zahrál ♦K s tím, že vypraco-
vává sv�j devátý zdvih. Poté co Západ p�idal 
♦9, ukazující t�ílist, m�l Brunzell p�esný 
obraz listu hlavního hrá�e: p�t pik�, �ty�i 
kára, dv� srdce, dva trefy a všechny zbývají-
cí vysoké karty. Propustit káro je jist� špat-
né, ale co zahrát po jeho vzetí?  

Pik jist� ne, ten by dal Jihu všechny piko-
vé zdvihy. Stejn� tak dává zdvih kárové 
vrácení. Po chvíli p�emýšlení je vid�t, že ani 
AK a malý tref není dobré. Hlavní hrá� pak 
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stáhne ♥A a Východ nemá dobrý odhoz. Jak 
pik tak káro i tref stojí klí�ový zdvih. 

Nalezli jste �ešení? Anders ano. Zahrál 
malý tref, který hlavní hrá� samoz�ejm� 
propustil do kluka. Na ♥A už jen dotáhl 
Anders sv�j plán do vít�zného konce odho-
zením ♣A. Tím zachoval komunikaci 
k partnerovi na malý tref. 

Hlavní hrá� mohl splnit, pokud by položil 
z ruky ♣Q, ale to není reálné zahrání. � 

Rozdání 
Kryštofa Martense II 
�����������	����

V minulém �ísle Bridžové 
revue jsem se s Vámi pod�li-
la o n�která zajímavá rozdá-
ní polského hrá�e Kryštofa 
Martense, s nimiž jsem se 
seznámila na školení repre-
zentant� na konci února. 

Stále mi jich ješt� pár p�kných zbylo: 

Rozdání 1 
Oba v první  
rozdával N 
 
 

  

 

 

 

♠98 
♥98732 
♦3 
♣QJ832 

 

♠J1054 
♥K5 
♦Q10964 
♣K5 

 

V této partii linka NS sehrává 4♠ po jed-
noduché licitaci 1♠ - 4♠. Prohlédneme si 
partii z pohledu východu. Nemáme žádné 

indikace a proto vynášíme singl 3♦. Partner 
bere A♦ a odehrává K♦. Co nyní p�idáme?  

Odpov�d zní 8♠. Partner vzal první zdvih 
A♦, p�estože m�l K♦ a standardní zahrání je 
KA. Evidentn� se nám snažil nazna�it, že má 
srdcový p�echod, tedy A♥. Jestliže m�l 
pouze dv� kára, musíme druhé káro sna-
pnout, zahrát srdci a doufat, že u partnera 
nalezneme AQ♥. Jestliže m�l kár více, dá 
nám po dobrání A♥ další kárový snap.  

Celé rozdání: 
Oba v první  
rozdával N 

♠AKQ76 
♥J10 
♦J8752 
♣A 

 

♠32 
♥AQ64 
♦AK 
♣109764 

 

 

♠98 
♥98732 
♦3 
♣QJ832 

 

♠J1054 
♥K5 
♦Q10964 
♣K5 

 

Další rozdání je zajímavé z pohledu hlav-
ního hrá�e.  

Rozdání 2 
Oba v první 
rozdával S 

♠J105 
♥AJ9 
♦2 
♣J109543 

 

 

 

 

 

 

♠AQ 
♥Q106 
♦AK8653 
♣KQ 
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Sehráváme 3NT z pozice jihu po výnosu 
6♠. P�idávám 5♠, E 4♠ a my berem Q♠. 
Jak budeme pokra�ovat ? 

Máme dva zdvihy pikové, dva kárové, srd-
cový a pot�ebujeme vypracovat trefy.  

Zahrajeme KQ♣ a obránci p�iznají do 
obou zdvih� malé trefy. Najdete nyní stopro-
centní sehrávku na spln�ní závazku? 

Zahrajeme Q♥ a p�evezmeme ji A♥ na 
stole. Pokra�uje J♣ a shazujeme na n�j A♠ 
v ruce. Obránci jsou po získání A♣ bezmoc-
ní. Mohou si nyní stáhnout K♠ �i K♥, ale a� 
rozehrají jakoukoli barvu, my se bu� na 
srdci nebo na piku (máme v drahých barvách 
po dvou honérech na stole – všimn�te si, jak 
bylo d�ležité odblokovat se Q♥) dostaneme 
na st�l a stáhneme vysoké trefy. 

Celé rozdání vypadalo takto: 
Oba v první 
rozdával S 

♠J105 
♥AJ9 
♦2 
♣J109543 

 

♠K9876 
♥543 
♦Q4 
♣A87 

 

 

♠432 
♥K872 
♦J1097 
♣62 

 

♠AQ 
♥Q106 
♦AK8653 
♣KQ 

 

V následujícím rozdání se op�t podíváme 
na sehrávku.  

Rozdání 3 
Sehráváme 4♠ po licitaci: 
Západ Sever Východ Jih 
 1♠ 2♥ 2♠ 
pas 4♠   

 

EW v druhé 
rozdával N 

♠AKJ8743 
♥2 
♦K65 
♣K8 

 

 

 

 

 

 

♠Q109 
♥10764 
♦A742 
♣53 

 

Východ vynáší A♥, ze stolu 4♥, západ 
p�idává 3♥ a my 2♥. Pokra�uje 6♠, bereme 
na stole 9♠, západ 2♠ a z ruky 3♠. Jaké 
máme nyní šance na spln�ní závazku. A♣ je 
po zásahu evidentn� v ruce východu, a proto 
na první pohled odevzdáváme srdcový, dva 
trefové a kárový zdvih.  

Jedna možnost je vyskvízovat východ. 
Jestliže má E nap�. následující kartu 

♠65 
♥AKJ85 
♦Q982 
♣AJ 

pak po prosnapnutí dvou srdcí a stažení 
trumf� jej dostaneme do srdco-káro-
trefového skvízu. V šestikartové koncovce si 
sever ponechá t�i kára, dva trefy a pik, jih 
�ty�i kára, srdci a tref  a východ K♥, A♣ 
a �ty�i kára. Na poslední pik je východ ve 
skvízu. 

Tato možnost ovšem není p�íliš pravd�po-
dobná, nebo� západ by v tomto p�ípad� m�l 
t�ílistý srdcový fit – z�ejm� s figurou, a sed-
milist trefový, což by mu umož	ovalo zapo-
jit se do dražby. 

Daleko více šancí nám dává sehrávka, p�i 
níž p�edpokládáme, že východ má jen dv� 
nebo t�i kára. V tomto p�ípad� op�t prosna-
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pneme dv� srdce, p�i�emž na st�l p�ejdeme 
trumfem (�ímž dotrumfujeme). Nyní stáh-
neme AK♦ a na 10♥ shazujeme z ruky ztrá-
tovou káru. Východ se dostává do zdvihu 
K♥ a nemá výnos. Pokud m�l jen dv� kára, 
m�že zahrát srdce do trojšikeny nebo trefu 
od trefového esa, a v p�ípad�, že m�l t�i kára, 
m�že ješt� vrátit káro, �ímž nám vypracuje 
poslední káro na stole. P�i jakémkoli vrácení 
tedy vydáme již jen jeden trefový zdvih. 

Celé rozdání: 
EW v druhé 
rozdával N 

♠AKJ8743 
♥2 
♦K65 
♣K8 

 

♠2 
♥Q93 
♦J1082 
♣Q10764 

 

 

♠65 
♥AKJ85 
♦Q9 
♣AJ92 

 

♠Q109 
♥10764 
♦A742 
♣53 

 

Poslední rozdání je op�t p�kné z hlediska 
sehrávky i z hlediska obrany.  

Rozdání 4 
Oba v první 
rozdával S 

♠3 
♥Q1087 
♦96542 
♣K65 

 

♠A9 
♥J9 
♦KQJ1087 
♣Q102 

 

 

♠752 
♥65432 
♦3 
♣A987 

 

♠KQJ10864 
♥AK 
♦A 
♣J43 

 

Jednoduchá dražba: 

Východ Jih Západ Sever 
 1♠ 2♦ pas 
Pas 4♠   

Prohlédneme si rovnou celou rozlohu. Vi-
díte, jak lze z pozice jihu splnit 4♠ po výno-
su K♦, neboli jak nevydat t�i trefové zdvi-
hy?Vezmeme A♦ a dvakrát trumfneme 
figurou. Západ vezme první nebo druhé kolo 
trumf� A♠ a oto�í z�ejm� Q♦. Tu snapne-
me, stáhneme AK♥ a vypustíme hrá�e na 
východ� malým trumfem. Ten nás nyní 
zahráním trefy nebo srdce musí pustit na 
st�l. 

A vidíte jak této vpustce m�že východ za-
bránit ? Musí se odblokovat do prvního 
a druhého kola trumf� 7♠ a 5♠ a ponechat si 
2♠. 

A co kdybychom mu to trochu ztížili 
a prohodili 2♠ východu se 4♠ severu. 
I v tomto p�ípad� se musí východ v�as od-
blokovat – 2x p�izná pik p�i trumfování 
a t�etím trumfem musí podsnapnout hlavního 
hrá�e p�i zahrání D♦. � 

Ocen�ní listu 
��������������

Ocen�ní síly listu je vlast-
n� po�ítání zdvih�, které 
m�žeme uhrát na: honéry, 
délkové karty, snapy. 
Hlavní zásadu pro správ-
nou dražbu m�žeme krátce 
shrnout: 

Naše dražba odpovídá síle karty. 

Metody ocen�ní listu 
Našlo by se mnoho metod, kterými m�žete 

ocenit váš list, ale žádná není precizní. P�i 
rozlohových rozdáních klasické metody 
(honérové a rozlohové body) zavádí. 
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Jako ukázku jsem pro vás p�ipravil n�kolik 
p�íklad�: 

♠AQ  ♥J9854    ♦10762   ♣KQ 

♠62    ♥AQJ53  ♦KQ102  ♣72 
Oba listy jsou rozlohové a bohaté na body, 

ale jist� mi dáte za pravdu, že b) je zna�n� 
siln�jší než a). 

♠A109  ♥QJ94  ♦J107  ♣KJ9 

♠A62    ♥QJ53  ♦J73    ♣KJ2 
Op�t stejný po�et bod�, ale vzhledem 

k „vysokým malým“ je list a) siln�jší než b) 
a) ♠QJ102 
b) ♠K1032 

W        E    ♠A954 
   ♠A954 

Stejná rozloha, po�ty bod� i malé karty, 
ale v p�íkladu a) máte 50% šanci na �ty�i 
zdvihy proti necelým 7% v b). Možná by se 
z uvedeného p�íkladu zdálo, že QJ je lepší 
držení než král, ale sami se mnohokrát p�e-
sv�d�íte, že tomu tak není. 
Seskupení figur v barv� zv�tšuje sílu listu: 

♠AQJxx 
♥xxx 

W        E   ♠Kxx 
  ♥xx 

Zde máte p�t zdvih� v pikové barv�, ale p�i: 

♠AQxxx 

♥Jxx 

W        E   ♠xxx 

  ♥Kx 
jsou vaše šance na stejný po�et zdvih� vý-
razn� menší. 

Z uvedeného vyplývá, že bychom m�li 
p�i�íst vyšší hodnotu list�m s honéry 
v seskupení. Ale co t�eba: 

♠AQ10xx W        E   ♠KJxxx 
kde Q i J jsou prakticky zbyte�né. Nebo 
seskupení honér� v krátkých barvách, jako 
nap�.: 

♠KQ 

♠QJ 

W        E   ♠Ax 

  ♠AK 
jak �íkáme bod� hodn� - zdvih� málo.  

Ur�it� bychom našli mnoho p�íklad�, kdy 
jsou klasické metody hodnocení listu nedo-
sta�ující. 

Trumfy jsou piky: 

♠AKxxx 

♥xxx 

W        E   ♠Qxxxx 

  ♥-- 
Rozloha nám dává t�i zdvihy navíc, když 

p�ebijeme všechny srdce trumfy. 

♠AKxxx 

♥-- 

W        E   ♠Qxxxx 

  ♥-- 
Dv� šikeny, ale žádné zdvihy na p�ebitky. 
Když se podíváme na umíst�ní figur 

a krátkostí v celém rozdání: 

♠AKxxx 
♥KJx 
♦xxx 
♣xx

 ♠Qxxxx 
♥x 
♦Qxx 
♣Axxx

Špatn� umíst�ná krátkost srdcová 
a položení figur v bo�ních barvách umož	uje 
uhrání jen osmi zdvih� p�i trumfové barv� 
pikové. 

♠AKxxx 
♥KJx 
♦xxx 
♣ xx

  ♠Qxxxx 
 ♥Qxx 
 ♦x 
 ♣Axxx

„Dobrý“ singl a seskupení honér� 
v srdcích zp�sobí zvýšení po�tu zdvih� na 
deset. 

Nalezení stoprocentní metody ocen�ní lis-
tu samotného nebo list� spojených bohužel 
není možné vzhledem k ohromnému množ-
ství možností rozložení karet. Proto stále 
používáme metodu po�ítání bod� za honéry, 
krátkosti a délky v barvách. Dob�í hrá�i si 
zvlášt� ve slemových dražbách zkouší p�ed-
stavit list partnera, pop�ípad� soupe��, 
a posoudit, zda síla spojených list� bude na 
daný závazek sta�it, �i zda mají dob�e umís-
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t�né honéry a krátkosti. Stejné figury v jedné 
partii mohou p�edstavovat úpln� jiné mož-
nosti než v rozdání následujícím. 

Zdvihy na vysoké karty 
Nejjednodušší zp�sob hodnocení síly figu-

rové je metoda Miltona Worka (eso =4, král 
= 3, dáma = 2 a kluk = 1 bod). Sou�et bod� 
jedné barvy (10 FB) odpovídá t�em zdvih�m 
figurovým. 

Zdvihy na malé karty 
Jsou to zdvihy, které uhrajete díky tomu, 

že soupe�i už barvu nemají. Abyste takový 
zdvih ud�lali, pot�ebujete nejmén� �ty�i 
karty v barv� a odehrané zdvihy honérové. 
Jestliže víme z dražby o fitu v barv� 
s partnerem (aspo	 osm karet), m�žeme se 
�ídit následujícím pravidlem: 

Sfitovaná barva má tolik délkových zdvi-
h�, kolik je v ní karet nad t�i. 

P�i zahájení dražby ješt� nevíme, jestli na-
še dlouhá barva bude partnerem podpo�ena, 
ale potenciální síla listu je v�tší než listu 
pravidelného. 

Zdvihy za p�ebitky 
Je t�žké vytvo�it pravidlo, kterým se m�-

žeme �ídit. Proto je v praxi pot�eba ur�ité 
p�edstavivosti, do které byste m�li zahrnout: 

Jestli bude co p�ebíjet, partner m�že mít 
stejnou krátkost jako vy. 

Jestli se nesrazí partnerovy honéry s vaší 
krátkostí, nejhorší varianta je singl proti 
KQJ. 

Jestli bude �ím p�ebíjet, dostate�ná délka 
vašich trumf�. 

Zp�soby ocen�ní listu 
Zp�sob, jakým vám doporu�ujeme ocenit 

váš list, je po�ítání bod� za figury, délkové 
karty, fit s partnerem a potenciál p�ebitk�. 

Pro n�které to bude jen p�ipomenutí, pro jiné 
n�co nového. 

Body figurové (FB) 
Eso 4 FB 
Král 3 FB 
Dáma 2 FB 
Kluk 1 FB 
Délkové body (DB) 
5-list  1 DB 
6-list 2 DB 
7-list  3 DB atd. 
Body za krátkosti (KB) 
Šikena 3 KB 
Singl 2 KB 
Dubl 1 KB 
Body za krátkosti po�ítáme jen p�i shod� 

v barv� s partnerem. 

Body za fit (SB) 
P�ipo�ítáváme jeden bod za devátou 

a každou další kartu v dohodnuté barv�. 
Extra body m�žeme ohodnotit i velký po-

�et rychlých zdvih� (esa a krále), za „vysoké 
malé“ (desítky, devítky) a za lokalizaci ho-
nér�. 

Kolik pot�ebujeme na celou hru a slem? 
3 BT 25 bod� (FB + DB) 
4♥/4♠ 26 bod� (FB + KB + SB) 
5♣/5♦ 29 bod� (FB + KB + SB) 
malý slem 33 bod� 
velký slem 37 bod� 
Uvedené pom�cky pro ocen�ní síly vašich 

list� postrádají jeden velice d�ležitý prvek - 
ocen�ní plastické (plastic valuation). Pama-
tujte si, že ocen�ní síly spojených list� ve 
sv�tle probíhající dražby závisí na úsp�chu 
každého rozdání, které budete hrát. Nepo-
m�že vám jakýsi geniální systém, ale to, jak 
s m�nícími se informacemi v každém kole 
dražby dokážete ocenit své hodnoty v list�. 
Jednou bude vaše dáma srdcová více než eso 
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v jiné barv� a podruhé nebude mít hodnotu 
žádnou. Nesta�í jen slep� po�ítat body za 
figury a rozlohu, abyste dob�e zhodnotili list, 
zvlášt� když jsou to hodnoty nestabilní. 

Ocen�ní síly listu je pot�eba p�e-
hodnotit v každém kole dražby. 

Jak si po�ínat p�i otev�ení? 
P�i pravidelných listech (4-3-3-3, 4-4-3-2) 
po�ítáme p�edevším FB.  

Všimn�te si, že p�i pravidelných rozlohách 
se �ty�barvy �asto nedraží, nap�. dražba 1NT 
– 3NT, proto také nem�žeme dob�e zhodno-
tit lokalizaci figur. P�i beztrumfové h�e ne-
sta�í jen mít dostate�n� zdvih� v dlouhé 
barv�, ale musíme dávat pozor na držení 
ostatních barev (stopery). 

♠AKQJ 
♥xxx 
♦xxx 
♣xxx

  ♠xxx 
 ♥AKQJ 
 ♦xxx 
 ♣xxx

Linka E-W má polovinu bod�, což, jak 
víme, odpovídá síle šesti zdvih� honérových 
(10 FB jsou statisticky t�i honérové zdvihy). 
Koncentrace figur v dlouhých barvách zp�-
sobila, že E-W mají osm zdvih�. Ale záva-
zek 2NT nemohou vyhrát, když soupe�i 
nejd�íve vezmou minimáln� 8 zdvih� 
v levných barvách. Takže p�i beztrumfových 
závazcích pot�ebujeme figury ve všech bar-
vách, abychom zadrželi soupe�ovu dlouhou 
barvu. 

Úpln� jiná situace m�že být v barevných 
závazcích, kde k zadržení barvy soupe�e 
sta�í mít krátkost. Trochu zm�níme list vý-
chodu: 

♠AKQJ 
♥xxx 
♦xxx 
♣xxx

  ♠10xxx 
 ♥AKQJ 
 ♦x 
 ♣xxxx

Te� uhrajeme dev�t zdvih� p�i pikové h�e, 
když singl kárový nedovolí soupe��m vzít 
více než jeden zdvih a zárove	 dostáváme 
p�ebitkový zdvih snapnutím kára.  

Z našich prozatímních úvah vyplývá, že 
p�i pravidelných rozlohách (bez p�ti �i více 
listu) se ocen�ní list� opírá o po�et figuro-
vých bod�. Pot�ebné jsou v�tšinou všechny 
honéry, i ty umíst�né v krátkých barvách. 
Docenit je pot�eba i desítky, devítky, zvlášt� 
ve spojení s vyššími kartami. 

P�i pravidelných rozlohách po�ítejte 
okolo 25 FB na 3 NT. 

Bilancování do celé hry nemusí být pre-
cizní. Pomoci m�že už první výnos soupe�e. 
Do závazku 3NT m�žete odevzdat až �ty�i 
zdvihy a využít spoustu šancí, které vám dá 
vaše technika sehrávky nebo soupe�. Úpln� 
jinak se bilancuje do slemových závazk�. 
Tady musíte p�esn� odhadnout své šance na 
spln�ní. Nespoléhejte p�íliš na pomoc soupe-
��, ud�lají vše, aby vás porazili. Možnosti 
manévrování jsou mnohem omezen�jší, 
zvlášt� u NT závazk�, než u celoherních. 
K vydražení slemu �asto pot�ebujete získat 
hodn� informací od partnera a nezapomínej-
te, že soupe�i k nim mají také p�ístup. 

Na slem p�i pravidelných listech 
pot�ebujete minimáln� 33 FB. 

Ve slemové dražb� je pot�eba dbát na lo-
kalizaci figur v barvách, které budou d�lat 
zdvihy (dlouhých), a naopak být opatrní na 
duplicitní hodnoty v barvách krátkých. 

Tak jak m�žeme lehce dražit celoherní zá-
vazky, od pot�ebných 33 FB na slem m�že-
me slevit jen o orienta�ní bod za fit. (po-
drobn�ji se zmíníme v kapitole o slemech) 

P�i otev�ení v barv� po�ítáme body figuro-
vé, ale i za dlouhé barvy. 13 bod� sta�í na 
otev�ení. 
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Otev�ení v barv� se �asto opírá o barvu 
aspo	 5-listou, která se stane zdrojem zdvi-
h�. Je-li list orientovaný na barevné závazky 
(rozlohový), zna�n� vysoko oce	te lokalizaci 
figur v dlouhých barvách. 

♠AKQJx  ♥AKQJx  ♦xx  ♣x 
Máme jen 20 FB, ale síla listu je p�ede-

vším v jeho rozloze a perfektní lokalizaci 
figur. Jestliže se nám poda�í nalézt fit pro 
jednu z barev, nebo v obou barvách aspo	 
dubla u partnera, m�žeme dražit celoherní 
závazek v drahé barv�. T�žko porovnávat 
tento list s naším algoritmem 26 bod� na 
manš, co �íkáte. V takových p�íkladech bývá 
dobré prost� spo�ítat zdvihy, které odevzdá-
te. Držení vašich levných barev dává protiv-
ník�m šanci vzít jen t�i zdvihy. �íkáme tomu 
ztrátové zdvihy (ZZ). Kdybychom dlouhé 
barvy rozd�lili: 

♠AKQJx 
♥xx 
♦xxx 
♣xxx

  ♠xx 
 ♥AKQJx 
 ♦xxx 
 ♣xxx

Máme také 10 zdvih�, ale soupe�i si mo-
hou vzít nejd�íve svých šest a my nesplníme 
více než 1♠ �i 1♥. 

Body za dopln�ní. Abychom zbyte�n� 
nekomplikovali naše po�ítání bod�, ohodno-
cení lokalizace figur, dobré st�ední karty 
a pop�ípad� rychlé zdvihy budeme hodnotit 
na základ� dobrého odhadu a zkušeností. 
Ukážeme si na n�kolika p�íkladech, jak se to 
d�lá. 

♠AKJ104 
♥K1094 
♦65 
♣43

  ♠65 
 ♥J3 
 ♦KQ97 
 ♣AK876

List západu obsahuje 11 FB + 1DB (5-list 
♠) = 12 bod�. Do pot�ebných 13 bod� na 
otev�ení nám zatím n�co chybí. Uvažme 

shluk figur v pikách s desítkou a kombinaci 
10-9 v srdcích spole�n� s králem. Lokalizace 
figur se st�edními kartami nám ur�it� umožní 
zahájit takovou kartu 1♠. 

„Vysoké malé“ hrají d�ležitou roli p�ede-
vším p�i beztrumfových závazcích a umíst�-
né v dlouhých barvách jsou zdrojem zdvih�. 
Proto m�žeme p�ipo�ítat jeden bod nap�. za 
t�i desítky nebo dv� kombinace 10-9. 

Podívejme se ješt� na oba listy spole�n�. 
Máme 25 bod�, hezkou pikovou barvu, 
a p�esto 3NT nevypadá jako stoprocentní 
závazek. 

Zna�n� lépe se efekt vzájemného dopln�ní 
karet projeví na slemových závazcích. Máme 
ud�lat 12 zdvih�, a proto musíme mít více 
figur než na 3NT a jejich dobrou lokalizaci. 
Podívejme se na rozdání: 

♠AQJ82 
♥K1074 
♦AK 
♣97

  ♠K6 
 ♥QJ5 
 ♦1087 
 ♣AK865

1♠ 2♣ 
2♥ 3♦ (�tvrtá barva) 
4NT 6NT 

(Tématem �tvrté barvy se autor zabývá 
v pozd�jším textu). 3♦ ukazují forsing do 
celé hry a jsou dotazem na držení kárové 
barvy (pop�ípad� na jiné dopl	kové informa-
ce o list�). Západ v�da, že partner nemá 
mnoho hodnot v kárech, tím pádem zbývá 
více jeho bod� (slíbil okolo 12 FB) na drahé 
barvy, draží s rezervou p�irozenou výzvu do 
slemu – 4NT. Východ te� m�že p�ehodnotit 
držení svých drahých barev jako vynikající 
dopln�ní k partnerovým dlouhým barvám. 
To mu také dalo možnost vydražení slemu 
na mén� bod�. Velká koncentrace figur 
v drahých barvách umožnila vzít dva zdvihy 
na malé karty – pátý pik a �tvrté srdce, záva-
zek je stoprocentní. 



 9 

Zkuste si zam�nit u karty východu srdce 
za kára a slem se nedá vyhrát. S takovým 
listem by ale východ dražil 3NT sám, když 
poslední nedraženou barvu drží. Západ by 
pak m�l zhodnotit nebezpe�í duplicitních 
hodnot v kárech a celoherní závazek pasovat. 
Posu	me QJ východu ješt� o barvu níže, tj. 
do 5-listu trefového, a slem je op�t ke spln�-
ní ze strany západu. 

Rozdání je dalším p�íkladem obtížnosti bi-
lancování, které nás více a více p�esv�d�uje 
o d�ležitosti umíst�ní figur. 

Jak si po�ínat v odpov�di? 
W        E 
1♦  1♥/1♠/2♣ 
P�i odpov�di novou barvou postupujeme 

shodn� se zásadami, které jsme uvedli 
v p�edešlé kapitole. Po�ítáme FB i DB 
a ignorujeme SB. Jiný zp�sob ocen�ní pou-
žíváme p�i fitování barvy zahájení. 

Jak si po�ínat p�i fitu? 
Po�ítáme body za krátkosti: 
Dubl 1KB 
Singl 2KB 
Šikena 3KB 

Zkusme na p�íkladu, partner otev�el 1♠: 

♠Q1076  ♥97  ♦A976  ♣K76 

9 FB, 1 KB (za krátkost ♥) a 1 SB za de-
vátou piku. Za lokalizaci pikové dámy m�-
žeme p�i�íst malé plus. Dáma v barv� part-
nera má zna�n� v�tší hodnotu než v bo�ní. 
Vym�	te svou dámu pikovou za srdcovou 
a vaše karta bude rázem statisticky o hodn� 
slabší. 

Máme tedy kartu okolo 12 bod�, kartu kte-
rá se hodí na invit do hry (11-12 bod�). Dra-
žíme 3♠ a podíváme se na oba listy: 

♠KJ854 
♥AJ83 
♦Q53 
♣A

  ♠Q1076 
 ♥97 
 ♦A976 
 ♣K76

Úvaha: P�i shod� v barv� se další bilanco-
vání obou partner� provádí pomocí bod� za 
krátkosti, zanikají body za délky. 

Západ na zahájení po�ítal s 15FB + 1DB. 
Po nalezení fitu se jeho karta stala siln�jší: 
15FB + 2KB = 17 bod�. Dohromady je tedy 
na lince 28 bod�, což s rezervou sta�í na 4♠. 

Fit v barv� zv�tšuje sílu spole�ných list� 

Lokalizace figur 
Figury, o kterých víme, že budou ve h�e 

�inné, zapadají do spojených list�, musíme 
dob�e zhodnotit. Naopak nem�žeme p�íliš 
po�ítat s honéry, které se nehodí. 

1♦ 1♠ 
2♣ ? 

♠KQ765  ♥Q98  ♦102  ♣865 
M�že se stát, že do hry partnera nemáme 

jediný zdvih. Modelový list má rozlohu 1-3-
5-4 a jeho honéry jsou statisticky umíst�né 
v dlouhých barvách. S vaším listem je pot�e-
ba rychle ukon�it dražbu pasem na 2♣. 

1♠ 1NT 
2♥ ? 

♠K5  ♥KJ8  ♦107652  ♣865 
Op�t máme 7FB, ale víme, že všechny bu-

dou pro partnera užite�né. S takovým listem 
by pas byl h�íchem. Na výzvu do hry stále 
nemáme plnohodnotný fit, ale dražbu udrží-
me hláškou 2♠ (negativní výb�r partnerovy 
barvy). A licitace se nám oto�ila takto: 

1♠ 1BT 
2♥ 2♠ 
3♥ ? 
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Co slibují 3♥ partnera, krom� rozlohy 
5+5, vyžadují rezervu? Jak velikou? Jedno je 
jasné – není to forsing – když mohl sko�it na 
3♥ po nabídce 1NT. Znamená to, že invituje, 
když by s minimálním listem pasoval 2♠. 

P�ijmeme jeho výzvu? Samoz�ejm� že 
ano. Nyní máme mnohem více než jen 7FB. 
Za každý honér v barvách partnera zapo�í-
táme 1 bod za dopln�ní plus jeden bod za 
dubla pikového. Rázem  náš list m�žeme 
ohodnotit okolo 11 bod� a výzvu p�ijmout. 
Podobná situace by byla: 

1♥ 2♥ 
2♠ ? 

♠K5  ♥KJ8  ♦107652  ♣865 
Partner invituje do hry. Všechny naše figu-

ry jsou perfektn� umíst�né. Bez ohledu na to, 
že máte „jen“ 7 FB, výzvu p�ijm�te. 

Vra�me se do našeho rozdání, oba listy 
vypadají takto: 

♠AJ987 
♥AQ976 
♦A4 
♣9

  ♠K5 
 ♥KJ8 
 ♦107652 
 ♣865

 Se závazkem nebude problém, dokonce je 
šance i na 11 zdvih�. 

Z finále NEC CUP 2001, hraného 
v Jokoham�, pochází následující rozdání: 

♠J 
♥942 
♦AKQ62 
♣AKJ10

  ♠K963 
 ♥K10 
 ♦1073 
 ♣Q876

Švédi po silném otev�ení 1♣ vydražili 
3NT z ruky východu a po výnosu srdcovém 
uhráli 10 zdvih�. 
W N E S 
P. Gawry�  J. Pszczola 
1♦(W.J.) pas 1♠ pas 

2♣ pas pas pas 
Poláci dražili Wspólny Jezyk (spole�ný 

jazyk). 1♦ je správné (1♣ by sliboval siln�j-
ší list). Rebid 2♣ je také normální. Tak co se 
stalo špatn�? Že by n�co zkazil Jacek Pszc-
zola? 

K invitové hlášce 3♣ pot�ebujete 11 bod�, 
zkusme po�ítat. Východ má 8FB + 1KB 
(dubl ♥) + 1 bod za figuru v barv� partnera. 
Dohromady jen 10 bod�. 

Králové v drahých barvách do trumfového 
závazku �asto nebudou aktivními figurami, 
zvlášt� pak pikový, který statisticky bude 
proti singlu. Východ mohl udržet dražbu 
negativním výb�rem - 2♦, pro� tak neud�-
lal? Domníváme se, že mu v tom p�ekážel 
dražební systém. Wspólny Jezyk p�ipouští 
v této sekvenci rozlohu 4 kára + 5 tref�. 
V klasickém systému by hláška 2♦ byla 
velice p�íjemná. Otevírající by pak mohl 
invitovat hláškou 2♥ �i 3♦, a my s radostí 
výzvu p�ijali. 

Pamatujte: V mezních situacích otevíra-
jící draží bezpe�n� - poddražuje sv�j list 
a odpovídající se snaží udržet licitaci, 
agresivn� p�ijímá výzvy. 

Pokra�ujeme v úvahách o lokalizaci figur: 

1♠ 2♦ 
2♥ 3NT 
4♥ pas 

♠Q  ♥J84  ♦KQJ52  ♣KQJ5 
M�že se stát, že z honérových bod� 

v našem list� bude pot�ebná pouze piková 
dáma, a jestli má partner rozlohu 6+5, m�-
žeme se s body v levných barvách nechat 
vyfotografovat. 

Ješt� jeden p�íklad: 

1♠ 4♣ (Splinter) 
? 
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list 1:  ♠AK876  ♥K6  ♦K6  ♣8764 

list 2:  ♠AJ876  ♥Q98  ♦7  ♣KQJ4 
List 1 má perfektn� umíst�né body i krát-

kosti, všechny figury budou užite�né. Nap�. 
už proti listu: 

♠109432  ♥A752  ♦A83  ♣3 
který je slabý na splintera, je slem jistý. 
S listem 2 je nutné odmítnout slemovou 
výzvu, když krom� kárového singla máme 
pouze 6-7 bod� užite�ných. 

Jestliže jsme dražili limitovaný list 
a v rozmezí našich bod� jsou všechny 

honéry dob�e umíst�né – dražíme jako 
maximum. Naopak, máme-li podez�ení, že 

jejich lokalizace není vhodná, dražíme 
minimum. 

Pamatujte si: 
Bez um�ní ocen�ní listu v kontextu dražby 

nem�žeme myslet na úsp�chy v bridži. 

Dobré a špatné body 
Máme list: 

♠K976  ♥K104  ♦65  ♣J876 
který bychom odhadli na 8 bod�. Nevelký 

plus za honéry v dlouhých barvách a dob�e 
umíst�nou srdcovou desítku. Listy se sekun-
dárními hodnotami bývá �asto horší odhad-
nout v rané fázi dražby. Po�káme tedy, co se 
bude dít. A hle, partner otev�el 1♠. Pikový 
král a �tvrtý pik nabírají na lesku. Rozdíl 
mezi osmi a devíti kartovým fitem je veliký, 
proto p�ipo�teme bod. Po nalezení fitu vypa-
dá dob�e i dubl kárový – další bod. Srdcový 
král také získává na platnosti, když partner 
draží statisticky nadpr�m�rný list, mohl by 
mít eso. List je vhodný na jednoduché zvý-
šení - 2♠ a m�žeme zatím po�ítat 10 bod�. 

V pikách 3+1 (za užite�nou figuru) 
+1(za �tvrtý trumf) 

V srdcích 3+n�co za desítku 
V kárech 1 za dubl 
V trefách ¾ nejistá hodnota. Ocen�ní 

kluk� je t�žké bez dopl	u-
jících informací.  

Tak máme hezké zvýšení na 2♠. 

1♠ 2♠ 
3♥ ? 
Te�, když oba krále i desítka srdcová jsou 

do zlata zasazené, m�žeme s klidným sv�-
domím dražit celou hru, i když trochu ubírá 
na hodnot� kárový dubl a kluk trefový. Oba 
listy: 

♠AJ854 
♥AQ76 
♦A98 
♣10

  ♠K976 
 ♥K104 
 ♦65 
 ♣J876

Trochu oto�íme dražbu jiným sm�rem: 
1♠ 2♠ 
3♦ ? 

♠K976  ♥K104  ♦65  ♣J876 
Pikové dopln�ní je nadále perfektní, ale 

srdcový král nevyrostl ve sv�tle partnerovy 
dražby. Jinak vypadá dubl kárový, který sice 
bez figur umož	uje p�ebití všech ztrátových 
karet partnera. Díky �ty�kartovému fitu ne-
m�že obrana zabránit p�ebitk�m ani trumfo-
vým výnosem. Navíc máme jistotu, že dubl 
je proti délce a ne proti dublu, když by part-
ner nedražil výzvu krátkou barvou. 

Vezmeme-li vše v úvahu, mohli bychom 
dražit 4♠, ale ne s takovou jistotou jako po 
invitu 3♥. Na odmítnutí hláškou 3♠ je naše 
karta p�íliš dobrá, a proto bych vy�kal a zvo-
lil hlášku 3♥ (mám zde n�jaké hodnoty, 
budou se ti partnere hodit?). 

1♠ 2♠ 
3♦ 3♥ 
4♣ ? 
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Co se d�je? Jsme na stupni celoherního 
závazku a partner dále vyžaduje n�jaké in-
formace. Jak rozumíte jeho hlášce 4♣? Ur�i-
t� jako cue-bid a pokus o slem. Naše hláška 
3♥ se mu zalíbila, jeho srdcové hodnoty 
vzrostly. Bu� nem�l rovnou na splintera, 
nebo ani nemusí mít krátkost trefovou a jen 
p�enesl odpov�dnost na naši stranu. 

Co te�? Musíme znovu hodnotit náš list. 
Piky jsou stále ocen�ny vysoko. 

♥K má maximální hodnotu jakou m�že 
mít. 
Dubl kárový je dobrá hodnota. 

Jen ♣J ztratil úpln� hodnotu. 
Ve srovnání s plusy v ostatních barvách je 

ztráta jednoho bodu zanedbatelná. V rámci 
sou�asné dražby je náš list maximální 
a výzvu do slemu m�žeme p�ijmout. Oba 
listy: 

♠AQ1084 
♥AQ6 
♦AK103 
♣9

  ♠K976 
 ♥K104 
 ♦65 
 ♣J876

Ješt� zkusíme jiný sled: 
1♠ 2♠ 
3♣ ? 

♠K976  ♥K104  ♦65  ♣J876 
Plného ocen�ní dostal trefový kluk i �ty�-

list v této barv� – vypracuje se délkový 
zdvih. Naproti tomu trochu poklesla hodnota 
�ty�kartového fitu, p�ebitky možná nebudou 
t�eba, závisí to na �ervených barvách zahaji-
tele. Ze stejných d�vod� i dubl káro je ne-
jasná hodnota. Jestliže má partner t�ílist 
kárový, pak je srdcový král proti singlu 
a ztrácí úpln� svou hodnotu. Nejlepší by asi 
bylo, kdyby m�l otevírající singl káro, ale to 
je staticky nejmén� pravd�podobné. Také 
♥10 je zbyte�ná karta. 

I tak není naše karta ve sv�tle informací 
úpln� minimální, ale na celou hru ješt� ne-
máme. Volíme op�t hlášku ukazující srdcové 
hodnoty - 3♥. 

1♠ 2♠ 
3♣ 3♥ 
3♠ pas 
Oba listy: 

♠AQ1084 
♥6 
♦QJ8 
♣AQ73

  ♠K976 
 ♥K104 
 ♦65 
 ♣J876

Všimn�te si, že kdyby m�l západ místo 
♦QJx t�eba jen ♦Kxx, byl by závazek 4♠ 
celkem hratelný. S takovou kartou by ale 
mohl lépe zhodnotit list a na 3♥ by dražil 
hru. Z toho lze usoudit, že nízké honéry 
(sekundární hodnoty) v krátkých barvách 
nejsou dobrým držením, nepokrývají naše 
ztrátové zdvihy. Ješt� si p�enesme ♥10 do 
tref� a hodnota spole�ných list� op�t velice 
vzroste, stejn� jako pravd�podobnost závaz-
ku 4♠. 

Ješt� více se pod vlivem informací 
z dražby m�ní síla rozlohových list�. Držíte 
list: 

♠Q1076  ♥-- ♦A987  ♣A9865 
Partner nás mile p�ekvapil otev�ením 1♠. 

Šikena srdcová spole�n� se �ty�kartovým 
fitem zaru�uje nejmén� dva zdvihy a sílu 
okolo 6-7 bod�. Všechny naše figury budou 
pot�ebné p�i pikové h�e. 

A jak byste ocenili stejný list po otev�ení 
1♥? Ano, situace se výrazn� m�ní. Šikena 
do partnerových bod�, piková dáma je nejis-
tou hodnotou, takže pozitivní jsou jen dv� 
esa. M�žeme vyvodit další pou�ku: 

Rozlohové hodnoty (body) se m�ní výraz-
n� více pod vlivem dražby než hodnoty 

(body) honérové. 
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1. V IMP hodnocení, ob� strany v první 
držíte list: 

♠-- ♥AJ1054  ♦KJ43  ♣A765 

s kterým otvíráte 1♥. Partner draží: 
a) 1♠ to není dobré, náš list ztratil na 

síle 
b) 1NT už je to o trochu lepší, partner 

nemá piky ani fit. Z toho vyplývá, že na-
jdeme fit v levné barv�. 

c) 2♣ dobré. Jestli má partner 4-list pi-
kový, pak ale musí mít 5-list trefový. 
T�žké ocenit naše hodnoty v kárech. 

d) 2♦ skv�lé. Všechny naše hodnoty na-
jdou uplatn�ní. Esa v bo�ních barvách, 
sekundární hodnoty v trumfech a ♥J10 
jako nad�jka na vypracování srdcových 
zdvih�. 

2. V IMP hodnocení, NS ve druhé, hrajete 
s kartami W: 

♠-- ♥AJ1054  ♦KJ43  ♣A765 

Po zahájení 1♥ se soupe�i vložili do draž-
by: 

WN E S 
1♥ 1♠ 2♥ pas 
? 

Když soupe� zasáhl 1♠, síla vašeho listu 
vzrostla, sever má hodnoty pikové, a proto je 
v�tší šance, že potenciální body partnera jsou 
v našich barvách. Podpo�ení srdcové barvy 
jen potvrdilo naše domn�nky. A co pas jihu? 

Figurové body jsou zhruba v rovnováze, 
tak pro� jih nebojuje v pikách? Jestli má jen 
dubl pikový, tak na partnera vychází 5 až 
6 pik� a v nich má i statistické figury. Jestli 
má jih t�ílist pikový, ur�it� také drží jakési 
hodnoty v naší barv� a nechce sever popích-
nout k další dražb�. A� je to jakkoliv, není to 
dobré pro naší stranu. Bude asi lepší pasovat. 
Má-li sever dobrý 6-list pikový, ur�it� ješt� 

bude dražit, a my si m�žeme  po�kat na 
reakci partnera. Se srdcovým �ty�listem 
m�že nabídnout i bo�ní 4-list a pak m�žeme 
op�t zhodnotit náš list kladn�. 

W N E S 
1♥ 1♠ 2♥ 2♠ 
? 
Situace vyžaduje ješt� dražbu. Šikena pi-

ková je vynikající. Prosté 3♥ by nedalo moc 
dalších informací, proto volím hlášku 3♦ 
(barvu, která vyžaduje figurové dopln�ní u 
partnera, pop�ípad� zaru�uje i lepší výnos p�i 
h�e soupe��). Zatím nám není jasné, jestli 
dražíme pro vlastní závazek, nebo napovíme 
partnerovi, co d�lat po 4♠. 

W N E S 
1♥ 1♠ 2♥ 3♠ 
? 
Soupe�i siln� fitují piky. Naše karta neza-

ru�uje spln�ní hry, ale šikena nabyla na síle 
a rozloha žádá dražit. Licitace napovídá, že 
partner bude mít užite�né hodnoty, které se 
budou hodit do našeho závazku. Hláška, 
která se nabízí, je 3NT. Je nelogické, aby 
v této sekvenci byla nabídka naturální. Part-
ner by nem�l mít problémy s identifikací 
rozlohy 0-5-4-4. Celé rozdání vypadalo 
následovn�: 

 ♠AQ1076 
♥K983 
♦8 
♣KQ4

 

♠-- 
♥AJ1054 
♦KJ43 
♣A765

 ♠J92 
♥Q62 
♦AQ976 
♣92

♠K8543 
♥7 
♦1052 
♣J1083
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4♠ jsou bezproblémovým závazkem, ale 
my m�žeme hrát 5♦. Po kterémkoliv jiném 
výnosu než pikovém je závazek procházka 
r�žovou zahradou. Jih pik vynesl, ale i te� si 
hlavní hrá� poradí. Po p�ebití výnosu zahraje 
kárového krále a bezpe�n� malou srdci 
k dám�. Pokud sever p�idá krále a zahraje 
srdce do p�ebitku, budou to jediné dva zdvi-
hy, které obrana ud�lá. Když sever nevezme 
králem, p�ebije východ druhý pik, dotrumfu-
je a odevzdá srdcového krále a pik. 

A na záv�r slova jednoho z p�edních pol-
ských mistr�, Krysztofa Martense: 

Vezm�te v úvahu široké rozp�tí síly ote-
v�ení na prvním stupni (11-21 bod�). 

M�žeme diskutovat hodiny o výhodách 
a nedostatcích, ale jedno je jasné, hrá�i, 
kte�í užívají tyto systémy, musí rozum�t 

p�irozené dražb� a um�t dob�e ocenit sv�j 
list. 

P�íklady 
Vaším úkolem je ocenit, který ze dvou lis-

t� je siln�jší ve sv�tle dražby. 
1. W N E S 
 1♥ pas 1♠ pas 

 2♦ pas ? 

a)♠KQ654  ♥653  ♦65  ♣KQ7 

b)♠A8765  ♥QJ3  ♦K5  ♣876 
Vzhledem k dražb� a rozlohy našeho listu 

nám statistika �íká, že partner má nejspíše 
rozlohu 1-5-4-3. List b) má výrazn� lepší 
lokalizaci honér�, a proto je užite�n�jší. 
S listem a) dražte 3♥ a s b) 4♥. 

2. W N E S 
 1♥ pas 2♥ pas 

 3♦ pas ? 

a)♠7654  ♥Q653  ♦KQ5  ♣76 

b)♠KQ5  ♥Q653  ♦6543  ♣76 

Dobré umíst�ní figur umož	uje s listem a) 
dražit 4♥, zatímco s b) bychom invit odmítli 
- 3♥. List partnera:  

♠32  ♥AKJ72  ♦A1072  ♣A3 
3. W N E S 
 1♠ 2♦ 2♠ 3♦ 

 3♥ pas ? 

a)♠Q654  ♥K53  ♦Q653  ♣76 

b)♠Q654  ♥KQ5  ♦6543  ♣76 
Partner má krátkost károvou, když mají 

soupe�i fit. Vaše kárová dáma v list� a) je 
bezcenná. Naopak všechny figury v list� b) 
jsou do zlata zasazené, a proto výzvu p�ijm�-
te. 

4. W N E S 
 1♠ pas 1NT pas 

 2♣ pas 3♣ pas 

 4♣ pas ? 

a)♠42  ♥A53  ♦653  ♣A7654 

b)♠54  ♥A53  ♦Q43  ♣QJ765 
Partner vylou�il beztrumfovou hru, jeho 

list je z�ejm� rozlohový, n�co jako: 

♠A9832  ♥9  ♦A8  ♣AJ1098 
List a) je proto siln�jší, když kárová dáma 

i trefový kluk v list� b) nemusí hrát. Dokon-
ce si m�žete dovolit p�ijmout výzvu hláškou 
4♥, co kdyby šel slem? 

5.  W N E S 
 1♠ pas 1NT pas 

 3♠ pas ? 

a)♠42  ♥A53  ♦653  ♣A7654 

b)♠54  ♥A53  ♦Q43  ♣QJ765 
Ob� esa listu a) se budou ur�it� hodit do 

4♠. S listem b) bych pasoval, nebo, vyžadu-
je-li to situace taktická, m�žete ost�e dražit 
3NT. 
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6. W N E S 
 1♥ pas 1NT pas 
 ? 

a)♠A54  ♥KJ1093  ♦AK4  ♣K5 

b)♠A54  ♥AK532  ♦KJ2  ♣K5 
List a) je bohatší o srdcové sekvence, kde 

budete d�lat zdvihy, proto doporu�uji 3NT, 
s listem b) dejte jen výzvu 2NT. 

7. W N E S 
 1NT pas ? 

a)♠K54  ♥Q73  ♦Q1084  ♣Q75 

b)♠A4  ♥K53  ♦Q10872  ♣1095 
List b) je siln�jší o kárový p�tilist a „vyso-

ké malé“, dražte 3NT, ale s listem a) jen 
invitujte – 2NT. 

8. W N E S 
 1♠ 2♣ 2♠ pas 
 ? 

a)♠AKJ84  ♥AJ3  ♦94  ♣K75 

b)♠AKJ84  ♥AJ3  ♦K2  ♣753 
Trefový král v listu a) bude pravd�podob-

n� v impasu, proto je list b) siln�jší. Proto 
s a) pasujte (když už tak 2NT) a s b) invitujte 
- 3♥. 

9. W N E S 
 1♠ 2♥ ? 

a)♠Q4  ♥KJ3  ♦J943  ♣A975 

b)♠54  ♥A53   ♦Q872  ♣AJ54 
Výhoda prvního listu je figura v barv� 

partnera a dvojitá srdcová zádrž za 5-listem, 
dražte 3NT. S listem b) pak jen 2NT. 

10. W N E S 
 -- -- -- 1♠ 

 1NT pas 2NT pas 
 ? 

a)♠QJ84  ♥A93  ♦K43  ♣KQ5 

b)♠AK4  ♥A93  ♦K72  ♣QJ94 
Siln�jší je list a) – na t�i body v pikách 

m�žete ud�lat dva zdvihy a v bo�ních bar-
vách máte 14 bod� v rychlých zdvizích, 
p�ijm�te invit. S listem b) však pasujte. 

11. W N E S 
 1♣ 1♥ 1♠ pas 
 1NT pas 2NT pas 
 ? 

a)♠J54  ♥A53  ♦KJ5  ♣KQ87 

b)♠A65  ♥QJ3  ♦1095  ♣AQJ6 
Lépe bych ocenil list b), protože pikové 

eso dává šanci na rychlé zdvihy v barv� 
partnera a shluk figur v trefech vypadá na-
d�jn�. Dražte 3NT a s a) pasujte. 

12. W N E S 

 1♣ pas 1♠ kontra 
 ? 

a)♠J54  ♥A  ♦875  ♣AKQ873 

b)♠J53  ♥3  ♦A85  ♣AKQ873 
List b) kontroluje ob� zbylé barvy, srdce 

krátkostí a kára esem, proto je siln�jší. Dejte 
rekontra, trefy ukážete v dalším kole. 

13. W N E S 
 1♦ 1♥ 1♠ 2♥ 

 3♦ pas ? 

a)♠KQ6543  ♥3  ♦Q5  ♣A987 

b)♠J96543  ♥3  ♦Q5  ♣AKJ6 
Partner se tvá�í, že má krátkost pikovou, 

s listem b) by se možná dal splnit i kárový 
slem – doporu�uji dražit srdcový splinter, 
4♥. S listem a) bych zkusil prosadit pikovou 
barvu, t�eba má partner dubla - 3♠. Jen pro 
zajímavost, v takových sekvencích i bez 
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zásahu soupe�� by nabídka 3♠ m�la forsíro-
vat, dohodn�te se s partnerem. 

List západu: 
♠8  ♥A52  ♦AKJ1076  ♣Q105 
14. W N E S 
 1NT pas 2♣ pas 
 2♦ pas ? 
2♣=Stayman 
a)♠AQJ  ♥KJ10  ♦A875  ♣987 
b)♠A43  ♥KJ103  ♦A975  ♣QJ 
Honéry listu a) jsou koncentrovány 

v drahých barvách. A protože ty jsou krátké 
v obou listech, hrozí duplikace figur (AQJ – 
Kxx, AQx – KJ10), neboli bod� hodn�, ale 
zdvih� málo. Dražte jen 3NT. List b) má dv� 
�ty�barvy a body umíst�né v dlouhých bar-
vách, invitujte do slemu – 4NT. 

15. W N E S 
 -- 1♠ pas 2♠ 
 3♥ pas ? 
a)♠7654  ♥A876  ♦AQ105  ♣9 
b)♠Q3  ♥KJ763  ♦A10875  ♣9 
S listem a) máte jistotu pikové krátkosti 

partnera a jestli má trefové eso nebo šikénu 
pikovou, bude slem tém�� jistý. Možnosti 
listu b) jsou výrazn� menší. Tém�� jist� mají 
soupe�i dva pikové zdvihy, vaše dáma je 
k ni�emu. Stejn� tak jako srdcový kluk p�i 
jistém desítifitu. S kartami a) dražte 3♠ jako 
pokus o slem, ale s b) jen 4♥. � 

Jak na trumfy? 
���	���������

Ve skupinové sout�ži BK 
top jsem byl sv�dkem jed-
noho p�kného rozdání, jehož 
osud ležel v napohled trivi-
álním uhodnutí trumf�. 

všichni  
v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠982 
♥♥♥♥4 
♦♦♦♦KJ9872 
♣♣♣♣Q108 

 

♠♠♠♠Q7 
♥♥♥♥AKJ1032 
♦♦♦♦63 
♣♣♣♣762 

 

 

♠♠♠♠A3 
♥♥♥♥Q8765 
♦♦♦♦AQ105 
♣♣♣♣A5 

 

♠♠♠♠KJ10654 
♥♥♥♥9 
♦♦♦♦4 
♣♣♣♣KJ943 

 

 

Západ 
Zden�k 
Frabša jr.

Sever 
Viktor 
Urban

Východ 
Vašek 
Frank

Jih 
Petr 
Nohá� 

   2♦♦♦♦1) 
pas 2♥♥♥♥2) kontra 2♠♠♠♠ 
3♥♥♥♥ 4♠♠♠♠ 5♥♥♥♥ 5♠♠♠♠ 
kontra pas pas pas 

1) Multi. 
2) P/C 

Zden�k stáhl srdcové eso a zahrál malou 
trefu. Vašek p�evzal esem a vrátil trefu do 
desítky. Hlavní hrá� vidí, že 4♥♥♥♥ jsou ložené 
a 4♥♥♥♥ nejspíš taky p�jde a bude se dražit, 
takže se musí zatracen� snažit spadnout jen 
dvakrát za 500. Znamená to nedat soupe��m 
víc, než jejich �ty�i esa, a tedy nedat dva 
trumfové zdvihy. Ur�it� nebude špatn� za-
hrát ze stolu ♠♠♠♠9.  

P�i jakých kombinacích m�žeme odevzdat 
jen jeden pikový zdvih? Pokud budou piky 
4:0, nemáme šanci. P�i d�lení 3:1 musí být 
singl dáma – t�etí dámu p�ed neulovíme, 
pokud nás obrana nepustí na st�l (Západ by 
musel mít singl pikové eso a kárové eso, ale 
když už ukázal srdcové, m�žeme tuhle vari-
antu vylou�it. 

Zbývá d�lení 2:2. Zde pom�že indikace 
z dražby – Východ si troufl na pátý stupe	, 
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což by velmi pravd�podobn� neud�lal, kdy-
by m�l v pikách Qx. Piky na východ� tedy 
mohou být: A, Ax, Axx, AQ, AQx nebo 
malý singl. Když na devítku ze stolu položí 
figuru, máme po starostech.  

Když položí malou, má tedy Ax, Axx nebo 
AQx. (Na první pohled to vypadá, že z AQx 
by bylo správné dát eso, protože HH nemá 
další vstupy na st�l, aby dámu vyimpasoval 
– jenže Východ nemá odchod – srdce do 
dvojité chicane i eso kárové a káro dají HH 
vstup na st�l ke druhému impasu trumf�.) 
Takže pokud má AQx východ, devítku ne-
pokryje, a když dáme krále, získá dva zdvi-
hy. Statistika ale velí krále položit, protože 
z kombinací, kdy východ dává malou a my 
máme po�ád možnost odevzdat pouze jeden 
pikový zdvih, je správné zahrát krále ve 
dvou p�ípadech (Ax, Axx) a špatné v jednom 
(AQx).  

Celá partie by byla mnohem zajímav�jší, 
kdyby na stole byla místo ♦K dáma a v listu 
východu AQx v pikách. Pak by na pikovou 
devítku správné zahrání východu bylo eso 
pikové a následn� kára shora – HH by dru-
hou káru musel snapnout a už by se nedostal 
na st�l - východ by ješt� uhrál ♠Q. 

Všichni  
v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠982 
♥♥♥♥4 
♦♦♦♦QJ9872 
♣♣♣♣Q108 

 

♠♠♠♠7 
♥♥♥♥AKJ1032 
♦♦♦♦653 
♣♣♣♣762 

 

 

♠♠♠♠AQ3 
♥♥♥♥Q8765 
♦♦♦♦AK10 
♣♣♣♣A5 

 

♠♠♠♠KJ10654 
♥♥♥♥9 
♦♦♦♦4 
♣♣♣♣KJ943 

 

Pro� píšu o takovéhle hypotetické situaci? 
Bylo by to ideální místo pro Grosvenor�v 

gambit – tedy situaci, kdy HH hraje závazek, 
který nelze splnit (respektive v tomto p�ípa-
d� rozumn� málo spadnout), obránce to ví 
a zám�rn� ud�lá „chybu“, která by HH 
umožnila splnit. Když pak HH neuhodne, 
jeho partner na stole si této šance v�tšinou 
všimne a nese selhání hlavního hrá�e velmi 
t�žce.  

V této hypotetické partii východ ví, že 
když pikovou devítku vezme esem a za�ne 
tahat kára, zcela jist� uhraje bu� AK v ká-
rech, nebo eso kárové a dámu pikovou (spo-
lu s t�emi esy 5Sx-3 za 800). Když ale zahra-
je malou piku a HH správn� položí krále, 
výsledek partie se sice nezm�ní, ale jen tro-
chu cholerický dummy ponese ten „zbyte�ný 
pád navíc“ velmi t�žce – dokonce tak t�žce, 
že to výrazn� poznamená jeho schopnosti 
v dalším pr�b�hu ve�era. 

Pan Grosvenor objevil toto psychologické 
zahrání �irou náhodou. Podrobnosti se m�že-
te do�íst (anglicky) na internetu – konkrétn� 
na adrese: 
http://www.bridgebum.com/grosvenor.php 
� 

Obrana 2♦♦♦♦Multi - 
p�íklady 
��������� �!"�	�

Toto je poslední �ást 
série �lánk� o 2
 
Multi a obran� proti 
této konvenci. Vy-
zkoušeli jsme si, že 
problém vhodné 
obrany je p�kn� 
komplexní záležitost. 
Pokusíme se ukázat 
použití d�íve popsa-

ných metod na konkrétních rozdáních, p�í-
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padn� porovnat doporu�ené metody 
s n�kterými alternativními postupy.  

Nejprve se pokusíme vypo�ádat 
s fenoménem dražby 2♦-pas-2♠ jako stop 
na pikách / invit do srdcí. 

NS v druhé 
rozdával E: 

♠♠♠♠Q642 
♥♥♥♥973 
♦♦♦♦K104 
♣♣♣♣862 

 

♠♠♠♠875 
♥♥♥♥AQ2 
♦♦♦♦J98 
♣♣♣♣KQ54 

 

 

♠♠♠♠9 
♥♥♥♥KJ10865 
♦♦♦♦52 
♣♣♣♣AJ109 

 

♠♠♠♠AKJ103 
♥♥♥♥4 
♦♦♦♦AQ763 
♣♣♣♣73 

 

Rozdání pochází kvalifika�ního turnaje 
polských senior� o ú�ast na ME 
v Salsomaggiore 2002. 

Západ 
Wilkosz

Sever Východ 
Vala

Jih 

  2♦ pas  
2♠ pas 4♥ 4♠ 
pas pas 5♣ pas 
5♥ pas…   

V sout�ži senior� na ME se nesmí hrát 
hn�dými konvencemi, proto i v rámci kvali-
fikace Andrzej Wilkosz nehraje Wilkosze. 
Mám sympatie do hlášky 2♦ navzdory faktu, 
že v�tšina dnešních hrá�� by považovala list 
dostate�n� silný na zahájení 1 v barv�. Jih 
pasoval (?) a ztratil tím d�ležité tempo 
k popsání svého superofenzivního listu. 
Našt�stí ho Západ vrátil do hry hláškou 2♠. 
Nyní již bylo jasné ob�ma linkám, že NS 
mají velmi dobrý pikový fit a EW srdcový. 
Aby linka NS v tomto rozdání získala body, 
je nutné, aby je soupe�i nechali hrát 4♠, 
t�eba po této dražb�:  

Západ Sever Východ Jih 
  2♦ 3♠* 
pas 4♠ pas..  

3♠* = ofenzivní 2-barevný list piky + lev-
ná, 3-4 ZZ. 

Západ vidí, že m�že dražit 4♥, ale 4♠ 
soupe�e nezabrání a m�že se obávat, že touto 
hláškou dožene partnera do drahé obrany – 
soupe�i mají vyšší barvu. Nebo jsou linky 
natolik sfitované, že NS mohou splnit i slem. 
Východ vidí, že soupe�i slem splnit asi ne-
mohou, ale bez partnerovy pomoci sám na 
pátý stupe	 nep�jde. 

Protože se n�kte�í soupe�i necht�jí se svým 
stylem 2♦-pas-2♠ = invit pro srdce snadno 
rozlou�it, podívejme se ješt� na n�která 
rozdání na toto téma. 

Oba v druhé 
rozdával S 

♠♠♠♠J75 
♥♥♥♥AJ975 
♦♦♦♦Q842 
♣♣♣♣8 

 

♠♠♠♠Q4 
♥♥♥♥42 
♦♦♦♦J53 
♣♣♣♣A97642 

 

 

♠♠♠♠AK109832 
♥♥♥♥- 
♦♦♦♦AK10 
♣♣♣♣KQ10 

 

♠♠♠♠6 
♥♥♥♥KQ10863 
♦♦♦♦976 
♣♣♣♣J53 

 

Rozdání pochází z p�átelského utkání ra-
kouských a n�meckých reprezentací. 
V otev�ené místnosti byla dražba rychlá: 

Západ Sever Východ Jih 
   2♦ 
pas 3♥ 6♠ pas.. 

V zav�ené místnosti se Sever rozhodl sou-
pe��m pomoci: 
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Západ Sever Východ Jih 
   2♦  
pas 2♠ kontra 3♥ 
pas pas 4♥ pas 
5♣ pas 5♥ pas 
5♠ pas 7♣ pas.. 

NS soupe��m ponechali prostor a sou�asn� 
nazna�ili možnost srdcového vylou�ení. 
Když Západ mohl ukázat ješt� n�jakou uži-
te�nou hodnotu, dražil východ velký slem. 

Pokud máte pot�ebné drahé fity, je vhodné 
soupe��m vzít prostor hláškou 3♥. Pokud je 
nemáte, je �as pro jinou hlášku: 

Následující rozdání pochází ze sv�tového 
turnaje družstev mix� v roce 2002 v Montre-
alu. Americký pár, jehož Jih se po partnero-
vých 2♦ rozhodl pro preventivní 3♥, byl 
spravedliv� potrestán: Západ dal pobídkové 
kontra, které Východ trestn� propasoval.  

EW v druhé 
rozdával N 

♠♠♠♠J63 
♥♥♥♥K97654 
♦♦♦♦3 
♣♣♣♣A108 

 

♠♠♠♠K10954 
♥♥♥♥8 
♦♦♦♦A542 
♣♣♣♣KQJ 

 

 

♠♠♠♠Q87 
♥♥♥♥QJ102 
♦♦♦♦J98 
♣♣♣♣953 

 

♠♠♠♠A2 
♥♥♥♥A3 
♦♦♦♦KQ1076 
♣♣♣♣7642 

 

Naše p�edstava je použít s listem Jihu 
hlášku 3♦. Západ p�esn� ví, o co se jedná: 
Sever bude dražit 3♥ a Jih bude pasovat, ale 
mnoho mu to nepom�že. Prakticky je odsou-
zen k jednostranné hlášce 3♠ - pokud by 
nejprve kontroval 3♦ nebo nejprve pasoval, 
nebezpe�í nesprávné interpretace partnerem 
je velké.  

Zp�t do Salsomaggiore, tentokrát na utkání 
Open mezi Islandem s Izraelem: 

EW ve druhé 
rozdával N 

♠♠♠♠QJ10875 
♥♥♥♥75 
♦♦♦♦87 
♣♣♣♣Q86 

 

♠♠♠♠AK942 
♥♥♥♥J4 
♦♦♦♦A65 
♣♣♣♣K102 

 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥KQ86 
♦♦♦♦KQJ43 
♣♣♣♣AJ43 

 

♠♠♠♠63 
♥♥♥♥A10932 
♦♦♦♦1092 
♣♣♣♣975 

 

 
Západ 
Izrael 

Sever 
Island 

Východ 
Izrael 

Jih 
Island 

 2♦ Pas 2♠  
kontra pas 3BT pas.. 

 
Západ 
Island 

Sever 
Izrael 

Východ 
Island 

Jih 
Izrael 

 2♦ Pas 3♠  
pas pas kontra pas.. 
Oba týmy v obran� proti Multi používají 

p�irozené metody a s krátkostí v n�které 
z drahých barev v 1.kole pasují. Na obou 
stolech použil Jih hlášku Pasuj nebo oprav. 
Izraelský Jih ocenil, že soupe�i jsou ve sle-
mové zón�, a rozhodl se pro agresivn�jší 
akci – skok na 3♠. Zde se obranné metody 
soupe�� rozešly. Izraelský pár používá proti 
„2♦-pas-2♠ invit do srdcí“ trestné kontra na 
4.míst�. Problém s tímto typem kontra je ten, 
že �ím drtiv�jší kontra hrá� na 4.míst� má, 
tím spíše mu z n�j partner odejde, protože 
bude považovat práv� sv�j list za zcela ne-
statistický, takový, jaký partner u n�j jist� 
neo�ekává. Izraelský Západ dal trestné kon-
tra – které by m�lo být ekvivalentní trestné-
mu pasu v situaci, kdy Sever otev�e slabým 
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2-trikem a Východ pobídkov� kontruje. Je 
vid�t, že Izraelci m�li problém s bilancí 
rozdání. P�estože jim soupe�i ponechali 
prostor na 3. stupni, ani se nepokusili o slem 
s funk�ními délkami v levných barvách 
a 31 HB na lince v primárních hodnotách. 

Obranné dohody ve sledu 2♦-pas-3♠ Pa-
suj nebo oprav by m�ly být stejné jako ve 
sledu 2♦-pas-2♠ Pasuj nebo Oprav. Dá se 
�íct, že Islan�ané na EW zvládli dražbu 
dob�e. Ve 3♠X realizoval Izrael pouze 
4 zdvihy, 1100 pro EW. To znamenalo pro 
Island zisk 10 IMP, ale mohla to být také 
ztráta, pokud by soupe�i na EW v druhé 
místnosti vydražili a splnili slem. Pak by-
chom zisk pro Izrael p�isoudili odvážnému 
defenzivnímu skoku na 3♠.  

Z pohledu obecných zásad, máme-li jed-
nomu ze sled� 2♦-pas-2♠ a 2♦-pas-3♠ 
p�isoudit naturální forsující význam a dru-
hému význam Pasuj nebo oprav, je logické 
p�i�adit konstruktivní význam hlášce, která 
zabírá mén� dražebního prostoru. Nem�že-
me ale pominout, že hláška 2� Pasuj nebo 
Oprav se hodí jako pozi�ní hláška v p�ípad�, 
kdy je proti zahájení pom�rn� silný list, 
avšak s krátkostí pikovou. V párovém turnaji 
tak budete dražit vždy, protože výnos do 
silného listu p�es celý st�l dává znatelnou 
výhodu. V týmech m�žete také zkusit jinou 
taktiku – s listem �8 �KJ82 
AJ9 QJ987 
dražte nevinn� 2�. Možná se po 2� partnera 
do�káte n�jakého reopenu – zde lí�íte na 
v�tší zisk s nep�íliš vysokou pravd�podob-
ností. V obou p�ípadech je t�eba mít hlášku 
2� Pasuj nebo oprav k dispozici!  

Jako obránci proto musíme být p�ipraveni 
na oba sledy Pasuj nebo oprav: 2♦-pas-2♠ 
a 2♦-pas-3♠. Obrana proti 2♦-pas-3♠ Pasuj 
nebo Oprav vychází ze stejných úvah jako 
obrana proti 2♦-pas-3♥. Na této úrovni již 
m�žeme odhadnout, kterou délku zahajitel 

má. Má-li zahajitel piky, je kontra v prvním 
p�iblížení pobídkové. Domníváte-li se, že 
zahajitel má srdce, m�žete s pikami pasovat, 
a jakmile k Vám dojde hláška 4♥, kontrujete 
– toto kontra má z�eteln� pobídkový charak-
ter.  

Západ Sever Východ Jih 
2
 pas 3♠ kontra  
4♥ kontra   
Kontra Jihu na 3♠ by m�lo zaru�ovat tole-

ranci pro srdce – 3-list až 5-list. Kontra Se-
veru na 4♥ má responsivní charakter – uka-
zuje 4-list pikový. Jih bude se 4-listem piko-
vým dražit 4�, bez n�j bude pravd�podobn� 
pasovat, p�ípadn� se srdcovou krátkostí 
a tudíž rozlohou 54+ v levných zkusí št�stí 
zde. 

Stejná obrana jako proti 2♦-pas-3♠ Pasuj 
nebo oprav se použije proti hláškám 4♣ 
a 4♦, které mají charakter vyvolání drahé 
barvy zahajitele – p�ímé nebo transferové. 
S obecn� silným listem kontrujete hned – 
toto kontra nemá žádný vztah ke kontrované 
barv�! S listem s krátkostí v jedné z drahých 
barev pasujete a pobídkov� kontrujete až 
soupe�i svoji drahou oznámí. 

Další rozdání se hrálo na letošním Univer-
sitním mistrovství ve Wroclawi. Takto draži-
li Holan�ané proti Belgii: 

Oba ve druhé 
rozdával E 

♠♠♠♠AQ3 
♥♥♥♥J8 
♦♦♦♦J109754 
♣♣♣♣54 

 

♠♠♠♠82 
♥♥♥♥AK1053 
♦♦♦♦2 
♣♣♣♣AK873 

 

 

♠♠♠♠J7 
♥♥♥♥Q976 
♦♦♦♦KQ83 
♣♣♣♣QJ2 

 

♠♠♠♠K109654 
♥♥♥♥42 
♦♦♦♦A6 
♣♣♣♣1096 
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Západ Sever Východ Jih 
  pas 2
  
4 pas 4
 pas 
4� 4� 4NT pas 
5
 pas 5� pas 
6� pas pas pas 
Bulletin píše, že 4 Západu znamenaly 

dvoubarevný list trefy-srdce. Je vid�t, že oba 
hrá�i své listy nadhodnotili. Východ nem�l 
žádnou p�edstavu o tom, jak silný je jeho 
partner. Podle našich metod je Západ na 
minimu síly pot�ebné pro 2-barevný zásah na 
3.stupni, a dražba s tímto listem na 4.stupni 
je evidentní p�edražení.  

Západ Sever Východ Jih 
  pas 2
  
3� pas 3� pas 
4 pas 4� pas.. 
Víme, že N m�že pozici linky EW zkom-

plikovat, pokud okamžit� sko�í na 4�. Vý-
chod, který nemá esa a zná lépe sílu zásahu, 
by ani v tom p�ípad� nemusel p�edražit. 

V uvedeném rozdání za 6�-2 Holan�ané – 
p�ekvapení – získali 3 IMP, když Belgi�ané 
na EW vydražili 3BT-3. Vidíte, že rozumné 
dohody jsou p�ímo zlatým dolem na IMP! 

Podívejme se na pomyslné utkání druž-
stev, ve kterém nastoupila družstva používa-
jící v obran� proti 2
 Multi odlišné metody. 

NS ve druhé 
rozdával W 

♠♠♠♠3 
♥♥♥♥AKJ85 
♦♦♦♦AK1042 
♣♣♣♣A6 

 

♠♠♠♠KJ10752 
♥♥♥♥Q32 
♦♦♦♦J85 
♣♣♣♣3 

 

 

♠♠♠♠Q86 
♥♥♥♥6 
♦♦♦♦Q963 
♣♣♣♣QJ1087 

 

♠♠♠♠A43 
♥♥♥♥10974 
♦♦♦♦7 
♣♣♣♣K9542 

 

V otev�ené místnosti používá dvojice NS 
naše metody. Dražba tam prob�hla: 

Západ Sever Východ Jih 
2
 3� 4� 5  
pas 5
 pas 5� 
pas 6� pas..  
N�kolik slov k dražb�. Sever má maxi-

mum dvoubarevného ofenzivního zásahu 3�. 
Tímto zásahem umožní Východu preventiv-
n� blokovat na �tvrtém stupni, ale linka NS 
má dražbu pod kontrolou. Práv� hláška sou-
pe�e pom�že Jihu pln� docenit sílu listu: na 
svou dražbu mají EW nejspíše 9-fit, proto 
má Sever proti esu singla a trefový král Jihu 
do dubla u partnera je hrající karta. Jih draží 
5, což je podmín�ný výb�r závazku – part-
ner bude pasovat s 5-listem trefovým. Sché-
ma se v zásad� nem�ní v porovnání 
s dražbou bez zásahu soupe�e, pouze nás 
soupe�i vyhnali o stupe	 výše. Jih samo-
z�ejm� ví, že Sever nebude pasovat, protože 
jeho vedlejší barvou jsou kára. Opožd�ná 
oprava do srdcí musí být silná a indikující 
slemové možnosti – siln�jší než p�ímá hláška 
5� - podle zásady „Fast Arrival“. Kdyby m�l 
Sever rozlohu 6 srdcí + 4 kára, odpov�d�l by 
5� a to by se Jihu líbilo ješt� více. Odpadly 
by problémy s trumfovou dámou (p�i fitu 6-4 
vypadne) a bylo by možné uvažovat o vel-
kém slemu. Jih by tyto možnosti nazna�il 
hláškou 5� a dal by partnerovi možnost 
zjistit klí�ové figury hláškou 5BT. 

V zav�ené místnosti použil Sever po iden-
tickém zahájení Západu hlášku 4
 - 
2-barevný list kára + drahá. Jih odpov�d�l 
4� - pasuj s pikami, draž dál se srdcemi. 
Sever sko�il p�ímo na 6� - remízové rozdání. 

Západ Sever Východ Jih 
2♦ 3♥ 4♠ 4 BT 
pas 5♦ pas 5♥ 
pas 6♦ pas..  
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NS ve druhé 
rozdával W 

♠♠♠♠2 
♥♥♥♥AK7532 
♦♦♦♦AJ105 
♣♣♣♣K9 

 

♠♠♠♠AQJ1093 
♥♥♥♥6 
♦♦♦♦842 
♣♣♣♣J63 

 

 

♠♠♠♠K854 
♥♥♥♥J1098 
♦♦♦♦7 
♣♣♣♣8752 

 

♠♠♠♠96 
♥♥♥♥Q4 
♦♦♦♦KQ963 
♣♣♣♣AQ104 

 

Znovu stejný po�átek dražby. Preventivní 
vstup Východu nijak linku NS neohrozí. Jih 
ví o levném fitu a draží 4BT - draž svoji 
levnou. Po 5
 Jih ví, že p�i absenci tolika 
klí�ových karet (�Q, 
KQ, A) musí mít 
Sever na hlášku 3� kompenzaci v podob� 
pikové krátkosti. Slem je jasný, neškodí však 
zkoumat dál. 5� Jihu je povinn� figurový 
cue-bid v hlavní barv� partnera, umož	ující 
Severu docenit kompletní srdcovou barvu 
jako  p�edpoklad pr�zkumu velkého slemu. 
Tentokrát však má Sever na svoji hlášku 3� 
holé minimum, proto se spokojí se 6
. 

Západ Sever Východ Jih 
2
 3� 4� kontra 
pas...    

Soupe�i používají v obran� oproti 2
=Multi 
dohodu 2�=krátkost. Proto musí Sever 
s pravou srdcovou barvou dražit nespecifická 
3�. Když Východ sko�í preventivn� na 4�, 
Jih nemá pro partnera fit a nemá žádnou 
jistotu, že linka má dostate�ný fit v levné 
barv�, proto pouze kontruje. Také Sever 
nemá žádnou významnou indikaci o sfitová-
ní linky. Pouze odhaduje, že partner nemá 
srdcový 3+list. Se svými hodnotami vhod-
nými do útoku i do obrany Sever po�ítá 
v obran� 4� se dv�ma srdcovými a dv�ma až 
�ty�mi zdvihy v levných barvách. Partner 

m�že p�ekvapit i pikovým zdvihem. Sever 
doufá, že pády soupe�e budou alespo	 �ás-
te�n� kompenzovat hodnotu vlastní hry, 
neriskuje proto další dražbu a pasuje. Ve 
4�X získají obránci 5 z�ejmých zdvih�, což 
znamená +300 a ztrátu 14 IMP.  

Oba v první 
rozdával W 

♠♠♠♠6 
♥♥♥♥QJ105 
♦♦♦♦AKQ9 
♣♣♣♣KJ92 

 

♠♠♠♠KQ10873 
♥♥♥♥K7 
♦♦♦♦852 
♣♣♣♣63 

 

 

♠♠♠♠AJ542 
♥♥♥♥83 
♦♦♦♦73 
♣♣♣♣A874 

 

♠♠♠♠9 
♥♥♥♥A9642 
♦♦♦♦J1064 
♣♣♣♣Q105 

 

V otev�ené místnosti používá dvojice NS 
p�irozené metody: 

Západ Sever Východ Jih 
2
 pas 3� pas  
3� kontra 4� 5� 
pas..    
Zdá se zcela normální hrát v tomto rozdání 

5� na impas, který má spíše sed�t. Jak toto 
rozdání zvládli v zav�ené místnosti ? 

Západ Sever Východ Jih 
2
 2�* 3�* 4�  
pas pas 4� pas 
pas kontra pas..  

2�* = krátkost piková 
3�* = pasuj nebo oprav 
Konvence používaná dvojicí NS jim v tomto 
rozdání poskytla výhodu. Sever za�al své 
hodnoty p�edávat o jedno dražební kolo 
d�íve a po�áte�ní výhodu si linka NS udrže-
la. Hláška Východu 3� se m�že zdát až 
komická, ale Východ prost� nem�že z�stat 
mimo dražbu pro p�ípad, že partner má piky. 



 23 

Jih draží 4�, což je hláška slabší, než kdyby 
trestn� kontroval. Veškeré hodnoty musí být 
p�edány p�i nejbližší p�íležitosti! Východ 
v dalším kole draží v obran� 4�, ale preven-
tivní efekt již byl zma�en. Linka NS si již 
pot�ebné informace p�edala. Pas Jihu po 4� 
je forsující. Sever nenachází další ofenzivní 
hodnoty a spokojuje se s trestným kontra na 
4�. 4�X -1 a 5� -1 znamenají v sou�tu +150 
bod� a 4 IMP pro NS ze zav�ené místnosti. 

Oba ve 
druhé 
rozdával W 

♠♠♠♠AJ54 
♥♥♥♥2 
♦♦♦♦AJ1042 
♣♣♣♣AQ8 

 

♠♠♠♠3 
♥♥♥♥QJ10965 
♦♦♦♦K85 
♣♣♣♣J102 

 

 

♠♠♠♠Q862 
♥♥♥♥K843 
♦♦♦♦3 
♣♣♣♣9763 

 

♠♠♠♠K1097 
♥♥♥♥A7 
♦♦♦♦Q976 
♣♣♣♣K54 

 

V otev�ené místnosti m�la dražba m�la 
opatrný start: 

Západ Sever Východ Jih 
2
 pas 2 � kontra 
pas 3♥ 4♥ 4♠ 
pas 5♣ pas 5♥ 
pas 6♠ pas..  

Ve shod� s používanými metodami Sever 
pasuje s 3-barevným listem a krátkostí 
v jedné z drahých barev. Východ si nem�že 
být jistý, zda partner nemá silné 2BT a v tom 
p�ípad� pot�ebuje k p�ípadnému pr�zkumu 
drahých fit� udržet dražbu nízko. List Jihu je 
dostate�ný na pobídkové kontra, a tak linka 
NS snadno získala pot�ebnou dynamiku 
k vydražení prémiové hry. 

V zav�ené místnosti dražba rychle vysko-
�ila na �tvrtý stupe	 a rychle skon�ila: 

Západ Sever Východ Jih 
2
 2♥* 4 � 4♠  
pas..    

2♥* = krátkost srdcová  
Sever svojí hláškou ukazující krátkost vy-

tvo�il Západu ideální podmínky pro blok. 
M�žete �íct, že Jih i Sever m�li na svoji 
dražbu rezervy a možná mohli zvolit agre-
sivn�jší p�ístup, avšak stejn� tak mohly být 
listy partner� podstatn� slabší. Preventivní 
úsilí soupe�e vykonalo své. Na obou stolech 
bylo získáno 13 zdvih�, což znamenalo 
11 IMP pro NS v otev�ené. 
Rozdání z našeho pomyslného zápasu jsou 
p�evzata z �lánku „Obrana proti 2♦ Multi v 
akci“ z polského �asopisu Brydž �. 3/2002, 
který sice popisuje metodu 2 v drahé = krát-
kost, ale zárove	 p�iznává, že p�irozené 
metody obrany jsou v sou�asnosti rozší�en�j-
ší. To pln� koresponduje s názorem, že žád-
ný p�ístup nem�žeme považovat za univer-
zální, avšak v obecném kontextu mají p�iro-
zené dražební metody p�evahu, protože d�íve 
za�ínají p�edávat informace a nejsou tolik 
náchylné k destrukci soupe�em. � 

Licita�ní sout�ž 
���������	�

Problém 1 
Oba v první, rozdával N, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
 1 BT *) pas ? 

S:   ♠95432   ♥95432   ♦54  ♣3 
*) 1 BT je 12-14. 
Problém 2 
Oba v první, rozdával E, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
  1♠ *) ? 

S:   ♠J54   ♥AQ   ♦AQJ10  ♣A987 
*) p�tilist 
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Problém 3 
Oba v první, rozdával W, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 
2♥*) 2♠ pas ? 

S:   ♠KQJ2   ♥65   ♦K54  ♣AQ107 
*) 2♥ je slabé, 6-11, 6-list. 
Odpov�di: 

Problém 1. 2. 3. 
Vozábal 2♣ 1 BT 3♣ 
Svoboda 3♠ 1 BT 3♣ 
Filip 2♣ 1 BT 3♥ 
Martynek ml. pas 1 BT 3♥ 
�tená�i 2♣ 1 BT 3♥ 

Problém 1 
David Vozábal: 
2♣. Zkusím najít lepší drahý fit pro p�ípad, 
že nás budou soupe�i chtít okontrovat. Druhá 
varianta je �íci 2♠, aby soupe�i m�li t�žší se 
v partii zorientovat, ale pokud se zorientují 
a partner bude mít v pikách dubl, nebude to 
levná legrace. 
Otakar Svoboda: 
3♠ - výb�r mezi 3 BT a 4♠, pak eventueln� 
4♥. �ekl bych, že je velmi slušná šance, že 
skon�íme ve 4 drahé bez kontra. Pokud se 
soupe��m p�esto poda�í vstoupit do dražby, 
m�že to být dost malér, protože partner je 
pod forsingem a bude-li v nevhodný oka-
mžik na �ad�, jist� n�co vtipného zadraží. 
Anatol Filip: 
2♣. Nemám žádný duchaplný nápad. Vše 
závisí od rozlohy karet a soupe��. Do rozdá-
ní moc nevidím a proto se nepouštím do 
n�jakých riskantních operací. Partnerovy 
p�ípadné 2♦ pasuji. 
Jan Martynek mladší: 
Pas. Soupe�i ješt� m�žou mít body 13-13(14) 
a 1NT m�že ob�hnout, když tam mají oni 

3NT (nemám doštych na p�ípadn� vypraco-
vanou drahou, ví se, kdo má všechny body). 
A i když nejspíš dá W kontra, tak mám zajiš-
t�ný drahý min. 8-fit pro manévrování. 
�tená�i: 
Ani experti, ani �tená�i nebyli v názorech na 
správnou hlášku jednotní. �tená�i také volili 
nej�ast�ji 2♣ v 47%. Mén� již 2♥ nebo pas, 
oboje ve 20% p�ípad�. 

Problém 2 
David Vozábal: 
1 BT. Hláška nejblíže pravd�. Piky sice 
nedržím, ale pokud budeme hrát 1 BT, nijak 
m� to netrápí. Vypadá to, že pokud má part-
ner n�jaké body, tak jediná manš, která p�jde 
splnit, jsou 3NT. Kontra dát nemohu, proto-
že nebudu mít hlášku po 2♥ od partnera. 
Otakar Svoboda: 
1 BT. Druhá možnost je v prvním kole zapa-
sovat s úvahou: "Nemá-li partner reopen, nic 
nesplníme, a pokud cokoliv �ekne, povedu 
dražbu do manše". Problém je, že reopen 
nemusí p�ijít s mnoha listy se spole�ným 
znakem "body nebo délka v pikách", kdy 
tam budou 3 BT shora na body. 
Anatol Filip: 
1 BT. Nejlepší hláška (nebo - chcete-li - 
nejmén� špatná). Kontra m�že dopadnou zle 
když partner bude naléhat na srdcový záva-
zek. 1 BT mohu splnit p�ípadn� i když sou-
pe�i odehrají 5 pikových zdvih�. 
Jan Martynek mladší: 
1 BT. Bod� mám dost, pravidelnou rozlohu 
se sekundárními hodnotami taky. No a piky 
bude ur�it� trochu p�idržovat m�j milý part-
ner. 
�tená�i: 
Tentokrát rozhodovali všichni trochu podob-
n� a zanedbávali chyb�jící zádrž v barv� 
soupe��. 1 BT – 53% . Kontra již jen 26%. 
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Problém 3 
David Vozábal: 
3♣. Každopádn� je to forsing (naturální). 
Pokud v dalším kole ukáži plný fit pikový, 
rozhodn� tím dražím list se slemovými am-
bicemi a hláškou 3♣ jsem popsal, kde mám 
hodnoty. Partner se bude snáze orientovat. 
Otakar Svoboda: 
3♣. P�irozené, forsing. Na první pohled se 
sice nabízí hláška 5♠, ale to už m�že být 
moc. 3♣ mi v n�kterých sledech umožní 
ukázat slemové možnosti ješt� na 4. stupni. 
Koneckonc� sko�it na 5♠ m�žu v dalším 
kole. 
Anatol Filip: 
3♥. Partner asi má srdcovou zádrž, když 
druhý soupe� nezvyšuje srdce. Po p�edpo-
kládaných 3 BT zadražím 4♠, �ím bych m�l 
vyjád�it silné zvýšení na 4♠, ovšem bez 
srdcové kontroly (jinak bych dražil hned 
4♠). 
Jan Martynek mladší: 
3♥. (FG, ne nutn�, ale �asto s fitem) a pak 
pokud možno 4♣. To by partnerovi m�lo 
vyjasnit, že jsem silný s fitem, bez srdcové 
krátkosti (mohl jsem p�eci �íct 4♥) a ukazuji 
trefový cue-bid (s trefami jsem mohl p�eci 
�íct naturáln� 3♣ po 2♠). Když po 3♥ part-
ner sko�í na 4♠, tak s klidem zapasuji. Al-
ternativou 3♥ jsou 2 BT, pokud mám doho-
du, že jsou s fitem. 
�tená�i: 
V odpov�dích se vyskytovaly na rozdíl od 
delikátn�jších hlášek expert� prakticky jen 
dv� možnosti, spole�n� s experty silné 3♥ 
v 47% a p�ímo�aré 4♠ v 40%. Je vid�t, že 
experti mnohem �ast�ji volí vložené forsin-
gy, o kterých jsou si jisti, že jim je partner 
nezapasuje. � 

Lámejte si hlavu – 
�ešení 
���������	�

Problém 1 
Jih hraje 6♥, výnos ♥2. 

 ♠♠♠♠1087 
♥♥♥♥Q98 
♦♦♦♦J8754 
♣♣♣♣87 

 

♠♠♠♠KJ65 
♥♥♥♥432 
♦♦♦♦92 
♣♣♣♣KJ109 

 

 

♠♠♠♠AQ9432 
♥♥♥♥7 
♦♦♦♦1063 
♣♣♣♣543 

 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥AKJ1065 
♦♦♦♦AKQ 
♣♣♣♣AQ62 

 

Výnos beru na stole a na ♠10 zahodím 
♦A. Pak vezmu jakýkoliv výnos, odehraji 
dv� kára, dotrumfuji tak, že skon�ím na 
stole, a na t�i kára zahodím t�i trefy. 
Problém 2 

Jak rozehrajete následující kombinaci, po-
kud pot�ebujete získat maximum zdvih�? 

♠♠♠♠8 
 

 
♠♠♠♠AJ97654 

Nejlepší je zahrát do kluka. Pokud Východ 
dá figuru, je správné vzít a pokra�ovat klu-
kem. Máte 13,6% na 6 zdvih�, 71,2% na 
5 zdvih� a 15,2% na 4 zdvihy. Pr�m rn  
získá  4,98 zdvih�. 

Problém 3 
Závazek 6♥, výnos káro. Jak budete se-

hrávat? Problém zaslal František Netík. 
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♠♠♠♠AK3 
♥♥♥♥96 
♦♦♦♦K6 
♣♣♣♣KQ10975 
 

 
♠♠♠♠J7 
♥♥♥♥AKJ1082 
♦♦♦♦A85 
♣♣♣♣82 

První varianta je snapnout okamžit  t�etí 
káro a padnout p�i �tvrté srdcové dám  
u Východu. Druhá varianta je vytrumfovat 
a hrát na d lení tref� 3-2. Tu je možné vy-
lepšit, když vyjdeme z p�edpokladu, že Zá-
pad nemá singl tref, protože ho nevynesl 
v prvním zdvihu. Spo�ívá ve vzetí prvního 
zdvihu károvým esem v ruce, zahrání dvojky 
nebo osmy trefové ke králi na stole a vy-
trumfování. Nedá-li si obrana ve t�etím zdvi-
hu trefový snap, lze splnit nejen p�i trefovém 
d lení 3-2, ale i p�i trefovém A J x x u Zápa-
du. 

A jaké jsou pravd�podobnosti? 
Budeme-li snapovat t�etí káro, je zde 

pravd�podobnost n�co p�es 20%, že padne-
me i p�i sedícím srdcovém impasu. 

Zahrajeme-li na trefy 3-2, je zdánliv� 
pravd�podobnosti pádu 28%, ale p�ídavné 
šance, nap�. singl kluk trefový kdekoliv 
(5,6%), �tvrtý kluk u Východu (11,3%) 
obrátí neš�astný výsledek jen na kolem 11%. 

Vezmeme-li káro esem v ruce, hrajeme te-
oreticky na nejv�tší pravd�podobnost, když 
si p�idáme ješt� 8,5% za AJxx p�ed. Ale to je 
v praxi dost nebezpe�né, protože Západ pak 
m�že z p�idání Východu rozeznat, že jeho 
partner m l singl, a kone�n� poslat snap. 

Navíc nemusel Západ p�ijít na první výnos 
od Axxx a nyní mu tato možnost dojde. 
V praxi si spíš procenta ubereme. 

Takže praktická sehrávka je vytrumfovat 
a hrát trefy. �asto bývá dobré starat se o své 
zdvihy a dát p�ednost vypracování barvy 
p�ed snapy. 
Problém 4 

Jak rozehrajete následující kombinaci, po-
kud pot�ebujete získat maximum zdvih�? 

♠♠♠♠43 
 

 
♠♠♠♠K1087 

Impasujte do sedmi�ky. Pokud dá Východ 
kluka nebo dámu, pokryjte králem. Pak zno-
vu impasujte do osmi�ky a nakonec vyneste 
ze stolu nejvyšší zbývající kartu. � 

Domácí výsledky 
���������	�

Kvalifikace junior� 
V dubnu prob�hla i kvalifikace junior� 
a dorostenc� na letošní mezinárodní sout�že. 

Junio�i: 
1. Posledník – Sigmund 85 
2. Vondrá�ková – Jane�ek 83 
3. Nymšová – Kos 71 
4. Beran – Bahník Š. 70 
5. Hlavá� – Tegze 59 

Dorostenci: 
1. Janková – Macura 102 
2. Hoderová – Kopecký 77 
3. Št�pánová – Nymš 75 
4. Pipek – Bahník O. 67 
5. Dudková - Barnet 59 
P�ebor republiky junior�, 1.5.2004, 23 pár� 
  1. Posledník – Sigmund 65.16 
  2. Justová – Píša 57.14 
  3. Pipek – Pojman 56.71 



 27 

  4. Jelínek – Martynek 56.52 
  5. Horová – Tegze 56.09 
  6. Malá – Ková� 55.56 
  7. Hoderová – Kopecký 55.32 
  8. Beran - Bahník Š. 54.38 
  9. Tom�áni - Jedli�ka (SK)  53.67 
 10. Janková – Macura 53.24 
P�ebor republiky senior�, 1.5.2004, 13 pár� 
  1. Hebák – Luštický 61.87 
  2. Kulišanovi 59.10 
  3. Falc – Peka 59.01 
  4. Vond�ich - �ech Jan 58.00 
  5. Franz – Grosman 56.03 
  6. Talpa – �í�ka 54.23 
  7. Vacková – Šafá� 52.43 
  8. Picmaus – Bahník 49.82 
  9. Bambas - Šubrt Ji�í 44.03 
 10. Dobiáš – Tišnovský 41.60 

VC Olomouc - 8.5.2004, 52 dvojic 
  1. Šlemr - Tegze j.*  KRA-BKP 60.77 
  2. Vajdová – Vozábal TOP-BKP 59.48 
  3. Czech - Pilch  POL-POL 59.38 
  4. Beran* - Macura*  PCE-ROZ 57.90 
  5. Nulí�ek - Zají�ek  BKP-BKP 57.77 
  6. Roubal - Ve�e�a  OLO-OLO 56.77 
  7. Erdeová - Hnátová  BKP-BKP 56.31 
  8. Hradil M. –Jelínek Z.  BKP-BKP 55.19 
  9. Bahník M. - Jaroš  PCE-ZLI 55.12 
10. Zdobinská - Galbavý   BKP-TOP 55.04 

VC Trutnov - 15.5.2004, 31 dvojic 
  1. Mašek – Erdeová 60.77  
  2. Medlínová – Tom�íková 59.70  
  3. Martynek – Martynek 58.85  
  4. Jane�ek – Zacha�ová 57.05  
  5. Šklíba – Miro 56.65  
  6. Nymš - Van�k 54.81  
  7. Šlemr – Pulkrab 54.62  
      Fo�t - Dít�tová Eva 54.62  
  9. Picmaus – Picmausová 53.97  
 10. Jelínek Z. – Hradil 52.82  

VC Strakonic - 29.5.2004, 32 dvojic 
  1.  Jelínek Zden�k – Zadražil 58,36 
  2.  Svoboda – Erdeová 57,31 
  3. P�kný – Zají�ek 56,87 
  4. Spálovský - Medlín Ji�í ml. 54,63 
  5. Klas - Pivni�ka  54,55 
  6. Zdobinská - Galbavý  54,25 
  7. Schulzová - Laštovi�ka  54,18 
  8. Hnátová - Krásová  54,03 
  9. Tom�íková - Literák  53,66 
10. Kulišanovi  53,13 

VC Nového M�sta nad Metují 
5.6.2004, 52 dvojic 
  1. Šlemr – Zají�ek 62.54 
  2. Bahník – Svoboda 61.50 
  3. Volhejn – Fo�t 61.12 
  4. Bahníková – Mráz 60.92 
  5. Pulkrab – Krása 57.46 
  6. Vond�ich – Pivni�ka 57.12 
  7. Batelová – Batela 56.77 
  8. Martynek ml.* - Martynek 55.81 
  9. Nulí�ek – Holý 55.77 
10. Št�pánová* - Kopecký* 55.46 

Individuál VC Nového M�sta nad Metují 
5.6.2004, 28 hrá�� 
  1. Macura 67.01 % 
  2. Volhejn 64.24 % 
  3. Hlavá� 58.33 % 
  4. Tomáš 55.21 % 
      Jiránek 55.21 % 
  6. Hrubant 54.17 % 
  7. Laštovi�ka 53.47 % 
  8. Stupka 52.78 % 
      Fo�t 52.78 % 
10. Ruba� 52.08 % 

Týmy na VC Nového M�sta nad Metují 
6.6.2004, 19 tým� 
1 Hasicí 

p�ístroj 
kpt. Šlemr, Vozábal, 
Kosi�ka, Ertnerová, 
Vajdová, Galbavý 

162 

2 ACOL kpt. Bahníková, Bah-
ník P., Svoboda, Mráz 

150 
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3 To je 
jedno 

kpt. Frabša, Hlavá�, 
Hoderová, Kopecký 

142 

4 Klub 
Rodinné 
Turistiky 

kpt. Erdeová, Mašek, 
Erde, Svobodová 

139 

5 Drak kpt. Ty�, Petera, Pic-
maus, Fo�t 

131 

Sout�ž o nejúsp�šn�jšího hrá�e a hrá�ku 
P Jméno VP VC I T Σ 
1 Šlemr  30  30 60 
2 Svoboda  27  24 51 
3 Bahník P.  27  24 51 
4 Mráz  21  24 45 
5 Bahníková  21  24 45 
6 Volhejn  24 16  40 
7 Zají�ek  30   30 
8 Fo�t  24  6 30 
9 Hlavá�   12 18 30 
10 Ertnerová    30 30 
� 

Krátce 
���������	�

Bonn 2004 
Již 19. ro�ník tradi�n� siln� obsazeného 

poháru národ� se konal 19.-20. kv�tna 
v Bonnu. Turnaj slouží v�tšin� zemí jako 
poslední test p�ed mistrovstvím Evropy. Naši 
zemi reprezentovalo družstvo ve složení 
Svoboda – Volhejn, Mráz – Kurka. 

Družstva byla rozd�lena do dvou skupin 
po deseti. Tu naši �ervenou vyhrálo Holand-
sko se 170 body, kdežto v �erné sta�ilo Dá-
n�m 162 VP. Naši skon�ili ve skupin� 8. se 
123 VP. 

Ve finále porazili Dánové Holan�any vy-
soko 69:28. Zde je po�adí družstev: 

1. Dánsko 
2. Holandsko 

3. Ma�arsko 213 
4. Francie 206 
5. Bulharsko 199 
6. N�mecko 2 197 
7. Polsko 192 
8. Belgie 186 
9. Anglie 184 
10. N�mecko 1 184 
11. B�lorusko 184 
12. Estonsko 184 
13. �esko 170 
14. Finsko 166 
15. Rumunsko 160 
16. Luxembursko 159 
17. Skotsko 154 
18. Rakousko 151 
19. Rusko 147 
20. Slovinsko 137 

Posledovy turnaje 
Stále více hrá�� se ú�astní internetových 
turnaj� po�ádaných Dušanem Šlachtou. 
A i když jsou po�ádány p�edevším pro �eské 
a slovenské hrá�e, dopl	uje Dušan po�ty 
i bridžisty dalších zemí. Nap�íklad Dušan�v 
individuál z 6.6.2004 vyhrál polský interna-
cionál Tomasz Przybora. Na dalších místech 
byli: 10. Molák, 16. Picmaus, 20. Tatranský, 
30. Suchá a 35. Haman, 38. Lohay. � 

Odposlechnuto 
#�����	�	�����

� Na týdnu Marušky Jelínkové se od stolu 
po vyložení stolu ozývá: „Ježíš Maria.“ 
„Ne�íká se Ježíš Maria,“ pou�uje ihned 
Marie své žáky, „ale  - d�kuji partnere.“ 

� Partner odvážn� zasáhne do dražby a pad-
ne za 1100. Po skon�ení sehrávky vysv�t-
luje: „Kdyby všechno dopadlo dob�e, par-
tie by vlastn� nic nestála.“ � 


