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Slovo 
prezidenta –
o celostátní lize
P ř e m y s l  P o s l e d n í k

Vážení bridžoví přátelé,

v současné době se zdvihá vlna ne-
spokojenosti s tím, jak je zorgani-
zován letošní ročník celostátní ligy 
v bridži. Rád bych uvedl důvody, kte-
ré k problémům vedly, a zamyslel se 
nad budoucností této soutěže.

Zpoždění, které vzniklo, je zapříči-
něno průtahy v jednání s generálním 
sponzorem našeho svazu, firmou Uni-
corn. Tyto průtahy způsobilo špatné 
a neprofesionální jednání ze strany 
ČBS. Materiály na schůzky jsem do-
dával pozdě a v nevyhovující kvalitě, 
byl jsem příliš pasivní při sjednávání 
schůzek a nedařilo se mi nabídnout 
našemu sponzorovi adekvátní proti-
váhu jeho finanční podpory. Za tyto 
své chyby bych se chtěl bridžové ve-
řejnosti omluvit.

I přes nezvládnutý způsob jedná-
ní o finanční podpoře byla jednání 
s firmou Unicorn velmi úspěšná. Fir-
ma Unicorn uhradí výrobu 20 zástě-
nových stolů od společnosti Galley 
a umožní nám zdarma hrát ve velmi 
důstojných prostorách gastronomic-
kého komplexu FooDoo, který navíc 
pro hráče zajistí občerstvení a stravo-
vání po celou dobu soutěže. 

Společnost Galley již vyrobila pro-
totyp zástěnového stolu, který jsem 
měl možnost si prohlédnout. Byl jsem 
naprosto spokojen, stůl je prostorný, 

jednoduše demontovatelný, perfekt-
ně plní svou funkci a navíc svým 
vzhledem o třídu převyšuje všech-
ny zástěnové stoly, se kterými se má-
me možnost v českých podmínkách 
setkávat.

V dalším bych se rád zabýval for-
mátem celostátní ligy. Celostátní li-
gu, rozdělenou na 1. a 2. ligu, vnímám 
jako soutěž pro elitu, jako soutěž, kte-
rá má vrcholnou sportovní úroveň. 
Této soutěže by se měli účastnit hrá-
či, kteří vyznávají sportovní varian-
tu bridže a kteří si chtějí zlepšit své 
bridžové schopnosti. Je to téměř jedi-
ná celostátní soutěž, kde mohou zís-
kávat zkušenosti budoucí reprezen-
tanti. Liga má být alternativou pro 
ty, kteří chtějí hrát vrcholový bridž. 
K naplnění těchto myšlenek by měly 
směřovat naše kroky.

Prvním krokem v letošním, zkráce-
ném, ročníku je redukce počtu účast-
níků celostátní ligy na 20 družstev. 
Ostatní družstva by měla vytvořit ro-
zumnou základnu pro regionální li-
gy, které budou od příštího ročníku 
plnohodnotným doplňkem ligy ce-
lostátní. Hráči si budou moci zahrát 
dobrou soutěž družstev bez větších 
nákladů na cestování. Ti ambicióz-
nější budou mít při úspěchu v regi-
onální lize možnost bojovat o účast 
v lize celostátní.

Dalším krokem je podle mého ná-
zoru zkvalitnění celostátní ligy, roz-
šíření počtu rozdání i hracích víken-
dů. Podle předběžného návrhu Petra 
Pulkraba jsou pro příští ročník na-
plánovány čtyři hrací víkendy v celo-
státní lize. Tento návrh je založen na 
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průzkumech názorů všech družstev, 
kdy se názory jednotlivých družstev 
braly rovnocenně. Můj pohled na 
otázku celostátní ligy je odlišný. Čtyři 
hrací víkendy je absolutní minimum, 
které jsem ochoten akceptovat.

Proč bych chtěl více hracích víken-
dů, se pokusím objasnit.

Prvním, a velmi závažným, důvodem 
je signál vůči našemu sponzorovi.

Unicorn investuje částku v řádu sta-
tisíců do výroby nových stolů a náš 
svaz by se asi neukázal v dobrém 
světle, kdyby tyto stoly využil jen čty-
řikrát do roka. 

Další důvod jsem již naznačil vý-
še. Liga je o elitě a pro potřeby elity. 
Proto by se měly brát názory elitních 
družstev brát s větší vahou než názo-
ry družstev s nižší výkonností. Pod-
le mého soukromého a neoficiálního 
průzkumu převažuje mezi elitními 
družstvy názor, že je v celostátní li-
ze hrát více víkendů. Družstva, která 
s více hracími víkendy nesouhlasí, by 
své místo v celostátní lize mohla pře-
nechat jinému družstvu a přihlásit se 
do regionální ligy, kde počet hracích 
víkendů nebude nijak závratný.

Můj návrh řešení této situace je 
jednoduchý. Udělejme ještě jeden 
průzkum, kde zjistíme názor jednot-
livých družstev. Tento průzkum ne-
bude anonymní, každé družstvo ve-
řejně projeví svůj názor. Na základě 
názorů jednotlivých družstev budou 
vydány propozice pro následující 
ročník. Ještě bych uvedl pár slov jed-
notlivým anketním otázkám navrho-
vaného průzkumu.

První otázkou je počet víkendů 

a počet rozdání za víkend. Při součas-
ném formátu, kdy hraní v pátek je vy-
loučeno a hraní v neděli musí skon-
čit v odpoledních hodinách, je reálná 
hodnota kolem 100 rozdání, t.j. při-
bližně 96 – 108 rozdání.

Další otázkou je formát zápasů – 
měli bychom rozhodnout, zda hrát 
spíše vícekrát s jedním soupeřem 
krátký zápas (třeba na 12 rozdání), 
a to jednou v pozici domácích a po-
druhé v pozici hostů, anebo zda hrát 
s každým soupeřem pouze jednou, 
kdy se v polovině zápasu vystřídá po-
zice domácích a hostí. Kratší zápasy 
jsou mnohem flexibilnější na uspořá-
dání do jednotlivých víkendů.

Poslední otázka se týká play-off 
a baráží. Mělo by po odehrání základ-
ní části každý s každým následovat 
play off a měly by být mezi jednotli-
vými stupni baráže? Nebo by se mělo 
sestupovat a postupovat přímo?

Nejraději bych viděl model na 7 ví-
kendů, kdy v prvních šesti víkendech 
odehrají družstva mezi sebou zápasy 
na 32 rozdání každý s každým dvakrát 
a v posledním, barážovém, víken-
du proběhnou vyřazovací boje a ba-
ráže mezi jednotlivými stupni. Ten-
to model už by co do počtu rozdání 
byl srovnatelný s Polskou ligou, kte-
rou někteří naši hráči jezdí hrát kvů-
li nedostatku příležitostí si zahrát do-
ma kvalitní týmový bridž. 

Po troše přemýšlení je ale možné 
vytvořit model s barážemi i bez bará-
ží pro libovolný počet víkendů, a tak 
dojít ke kompromisu mezi přízniv-
ci a odpůrci častého hraní celostát-
ní  ligy.
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Párový přebor ČR
To m á š  F o ř t

Letošní topový přebor republiky dvo-
jic byl pořádán 21.–22.1.2006 v pří-
jemném prostředí hotelu TOP Praha 
jako otevřený turnaj v rámci festivalu 
Czech Open Praha 2006. 

1. Bahník P. – Bahníková  . . . . . . 58.11
2. Vozábal D. – Zajíček . . . . . . . . 57.68
3. Volhejn V. – Martynek s.  . . . . 56.97
4. Martynek j. – Pulkrab j  . . . . . 56.16
5. Snopczyňski-Zatylny  . . . . . . 56.14
6. Kopecký M. – Macura  . . . . . . 55.43
7. Erdeová – Mašek  . . . . . . . . . . 55.07
8. Hoderová – Janková  . . . . . . . 54.75
9. Zouchová – Lauer  . . . . . . . . . 54.25
10. Moszyňski – Žak . . . . . . . . . . 53.51

1. Janková – Macura . . . . . . . . . . 60.01
2. Bahníková – Bahník . . . . . . . . 58.12
3. Batelová – Batela  . . . . . . . . . . 57.64
4. Hnátová – Svoboda  . . . . . . . . 57.18
5. Pokorná – Kopřiva  . . . . . . . . . 56.05
6. Zouchová – Lauer  . . . . . . . . . 54.74
7. Kulišanová – Vondřich  . . . . . 54.40
8. Tomčíková – Hradil  . . . . . . . . 54.31
9. Zadražilová – Šlemr  . . . . . . . 54.20
10. Suchá – Mokráň  . . . . . . . . . . 53.37

Rozdání v mixové soutěži probíha-
jí většinou mírně, ale hned v první 
části soutěže jsme se potkali s dvojicí 

 
Mixový přebor ČR
To m á š  F o ř t

Tříkolový přebor České republiky 
smíšených dvojic byl pořádán v praž-
ském klubu BKP 7.–8.1.2006 za účas-
ti 35 dvojic. 

Vítězství vybojovali trochu pře-
kvapivě, ale zcela zaslouženě juni-
oři, kteří za sebou nechali celé pole 
favoritů.

Petr a Eva Bahníkovi

Milan Macura a Jana Janková
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Zouchová – Lauer. Už první partie byla 
trochu divočejší než průměr, když 
Zbyněk Lauer na třetím místě zahá-
jil 4♥. Měl jsem za ním v druhé proti 
první list 

Pokud nepřijde pikový výnos, není se 
závazkem 3 BT problém. Na většině 

stolů však Východ pikem zasahoval, 
a tak nebylo těžké správný výnos 
najít. 
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Na stole, kde sehrávala Jana Erdeová, 
vzala hlavní hráčka pik králem, a pro-
tože už nesmí odevzdat mimo piky 
žádný zdvih, vrátila pik! Východ ode-
hrál své piky, ale bohužel se jeho 
partner do odhozových potíží nedo-
stal. To však nevadilo. Když ne jeden, 
tak druhý. Jana odehrála kárové eso, 
tři srdce a přešla trefem na stůl. Na 
staženého ♦K je ve skvízu naopak 
Východ.

♠ A9865  ♥ 8  ♦ AJ10763  ♣ 8

a rozhodl jsem se, že se vyblokovat 
nenechám. Zvolil jsem 4♠ a s napě-
tím čekal, zda dostanu kontra. Sou-
peřka však k mé radosti zvýšila na 5♥, 
které již byly bez jedné. Bohužel moje 
dražba zase vyprovokovala moji part-
nerku k celkem pochopitelnému zvý-
šení na 5♠, takže jsme nakonec pada-
li za 100 my. Naštěstí to byl po všech 
těch dramatech nezajímavý průměr.

Druhá partie u stolu byla naopak 
pěkná po technické stránce a sehrá-
vající dámy připravily svým soupe-
řům horké chvilky.

Jana Erdeová sehrává 3BT M
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U našeho stolu jsem také zasáhl 1♠, 
a tak partnerka vynesla do 3 BT ♠6. 
Vidím, že výnos přišel zřejmě od klu-
ka a nemám dozdvih, takže jsem při-
dal dámu. Zdena Zouchová expertsky 
propustila, a když jsem vrátil malý 
pik, upadla do hlubokého námyslu. 
Nakonec správně položila krále a ne-
stala se tak rychlou obětí své vlastní 
lstivosti.
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Zdena Zouchová

Pak odehrála eso kárové, dva velké 
trefy a dvě velká srdce.

Nyní zahrála ze stolu káro a najed-
nou jsem na vlastní kůži pocítil kleště 
skvízu ve třech barvách bez redukce 
zdvihů. 

Zahození srdce nebo dokonce trefy 
dává hlavní hráčce devátý zdvih 
ihned a zahození piky mě zbavu-
je porážejícího zdvihu, až soupeřka 
vypracuje trefy.

Na mistrovství světa, které se již 
tradičně pořádá společně s Bermu-
da Bowl, se letos zúčastnilo 6 pro-
gramů. Uvádím i stát a jejich webové 
stránky.

Vlastně by v nadpisu mělo stát mis-
trovství světa počítačových progra-
mů, protože se srovnávají programy na 
stejně výkonných počítačích. U vět-
šiny z nich však již jde nastavit úro-
veň obtížnosti a čas, který si berou 
na přemýšlení, a tak výkon dnes silně 
závisí i na výkonu počítače a na tom, 
do jaké úrovně je časově schopen va-
rianty propočítat.

 
MS počítačů
To m á š  F o ř t
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Poslední šestnáctka zápasu byla vysí-
lána v přímém přenosu na internetu 
a i o její sledování byl značný zájem. 
Pro zajímavost ještě uvádím výsledky 
posledních MS počítačů:

A takhle zatočil Wbridge5 s Jackem 
v závěru finále.

99 00 01 02 03
Blue Chip Bridge 6 6 6 6 7
Bridge Baron 7 5 5 - 2
Bridge Buff 3 7 - - -
Gib 1 - - 4 -
Jack - 3 1 1 1
Meadowlark 8 1 - 7 8
Micro Bridge 3 9 2 3 3
Oxford Bridge - 7 - - 6
Q-Plus 5 2 4 3 5
Sabrina - - - - 9
Wbridge5 2 3 3 2 3

WBridge5 31 14 41 50 136
Jack 27 17 4 19 67

Blue Chip Bridge (Velká Británie)
www.bluechipbridge.co.uk/

Bridge Baron (USA)
www.bridgebaron.com

Jack (Holandsko)
www.jackbridge.com

Micro Bridge (Japonsko)
mcbridge@tky.3web.ne.jp

Q-Plus Bridge (Německo)
www.q-plus.com

WBridge5 (Francie)
perso.chello.fr/users/y/yvescostel/

Pro zájemce jsou jejich konvenční 
karty uvedené na webu: 
http://www.ny-bridge.com/allevy/
computerbridge/cc2005.xls

V kvalifikaci jasně zvítězil Jack před 
Wbridge5.

1. JACK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2. WBridge5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3. Q-Plus Bridge  . . . . . . . . . . . . . . . 83
4. Micro Bridge  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
5. Bridge Baron . . . . . . . . . . . . . . . . 50
6. Blue Chip Bridge  . . . . . . . . . . . . 35

V evropském finále na 64 rozdání se 
pak pořadí otočilo a titul mistra svě-
ta putoval zásluhou skvělého finiše 
Wbridge5 do Francie, i když v po-
lovině finále ještě vedl Jack 45:44. 
Wbridge5 tak přerušil vítězstvím 136 
ku 67 sérii vítězství Jacka.
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Západ  Sever  Východ  Jih
WBridge5 Jack WBridge5 Jack
   pas
1♦ kontra 3♣ pas
pas 4♥ 5♣ pas
pas kontra pas...

Západ  Sever  Východ  Jih
WBridge5 Jack WBridge5 Jack
   pas
1♦ kontra 3♣ pas
3♦ 4♥ pas pas
5♦ pas pas 5♥

pas pas kontra pas...

Závazek nelze prohrát, a tak Wbridge5 
inkasoval 550. 

Na druhém virtuálním stole šla 
dražba:

Jack začal nadějně ♠A, a kdyby po-
kračoval trefem a dostal snap, mohl 
závazek porazit. Západ sice do první-
ho piku zahodil ♠3, ale Východ nebyl 
zřejmě naladěn na stejnou vlnu a ne-
přečetl ji jako preferenci pro trefy. Za-
hrál tedy káro, které Sever vzal esem 
a po vytrumfování zahodil jeden ztrá-
tový zdvih na pátý pik. Takže dalších 
650 a dohromady 1200 a 15 IMP pro 
nového mistra světa.

ME 2005
Tenerife (3)
To m á š  F o ř t

Ještě několik zajímavých rozdání 
z posledního mistrovství Evropy na 
Tenerife.

Stoprocentní šance

V mixových týmech ukázala v zápase 
proti Švédům dobrou techniku Angli-
čanka Michelle Brunner.
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rozdání 21, oba v první, zahajuje N

Po jednoduché dražbě

Západ  Sever  Východ  Jih
Holland  Brunner 
 pas 1♥ pas
1♠ pas 1 BT pas
4 BT pas 6 BT pas...  

Jih vynesl káro do dámy, krále a esa. 
Hlavní hráčka zkusila získat dvanáctý 
zdvih trefovým impasem. Ten ale ne-
seděl a Sever vrátil káro. Hlavní hráč-
ka vzala na stole a odehrála ♣A jako 
Wiena coup. Když Jih nepřiznal, měla 
již jistotu, že splní svůj závazek.
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Na odehrávaná srdce byli oba 
soupeři ve skvízu. Jih musí držet piky 
a kára a Sever piky a trefy. A protože 
na druhém stole hráli Švédi jen 3 BT 
+2, získal Manchester 11 IMP.

Jak hraje Nick

Nicklas Sandquist již v raném věku 
před několika lety opustil Švédsko 
a přestěhoval se do Londýna, kde 
hrává bridž především v klubech. 
Následující partii z semifinále mixo-
vých párů sehrával opravdu párovým 
způsobem.
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Západ  Sever  Východ  Jih
Dhondy  Sandquist 
 1♠ pas pas
kontra pas 2♠ kontra
3♣ pas 3♥ pas
4♥ pas...

Jih vynesl ♠A a pokračoval ♦9. Ze 
sehrávky i dražby se zdá, že i druhý 
kárový impas bude sedět a získáme 
tak 10 zdvihů. 

To ale nebylo pro Nicka dost. Se-
ver položil ♦J a Sandquist vzal dá-
mou. Pak zahrál trefem, do kterého 
Sever přidal dámu, na stůl a zopa-
koval kárový impas. Teprve nyní ode-
hrál trumfové eso a krále a zjistil, 
že Sever měl jen jedno srdce.

Nastal tedy čas pro změnu takti-
ky. Následovalo kárové eso, král piko-
vý a pik přebitý na stole. V koncovce 
je již vše zřejmé. Sever má ještě singl 
krále trefového a již nemá trumf.

Na zahraný tref musel opravdu Sever 
zahrát do dvojité chicane a nechat 
hlavního hráče získat 11 zdvihů.
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Na některých stolech nalezli dokonce 
NS výbornou obranu 4♠ -2 za 500. Na 
našem stole jsme ji sice nenašli, ale 
soupeři hráli 4♥ ze Západu a po vý-
nosu ♠Q ze závazku spadli, což nám 
přineslo 85%.

Vilamoura na ME

Na každém mistrovství zaujmou 
především rozlohové partie. Jedna 
z těchto rozloh je však velmi oblíbe-
ná, a pokud se na turnaji objeví, vždy 
jí hráči i novináři věnují dostatek po-
zornosti. Je to rozloha 6–6 v srdcích, 
nazývaná Vilamoura podle portugal-
ského města, kde probíhalo v roce 
1995 mistrovství Evropy a které má 
v městském znaku po levé i pravé 
straně šest srdcí.

Na mistrovství Evropy v Malmö se 
pravá Vilamoura neobjevila, i když 
rozloha 6–6 tam přišla jednou v pi-
kách a jednou v kárech. Ale na ote-
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 AQ10852
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rozdání 17, oba v první, zahajuje N

vřeném mistrovství Evropy se uká-
zala v soutěži týmů. A jako obvykle 
o katastrofy nebyla nouze.

A co se tedy dělo na jednotlivých 78 
stolech? Většinou se hrála srdce, ta-
kovou rozlohu hráči nepustí jen tak 
soupeřům. Podívejme se, kolik pro-
cent by jednotlivé závazky daly v pá-
rovém turnaji.

• Na 12 stolech hráli NS poklidné 4♥ 
bez jedné. Jeden splnil za 100%, ale 
i za -50 za pád by ještě NS brali 72%. 
• Jeden pár hrál 5♦ z Východu a spl-
nil s kontrem -550, což by dalo NS 
jen 5%.
• 13 párů hrálo 5♥ bez kontra za -100, 
stále ještě dobrých 56%.
• 9 dalších dostalo na 5♥ kontra 
za -300. To byl sice v partii optimální 
výsledek, ale v praxi byl pro NS již jen 
za 25%. Je vidět, že dostat Vilamouru 
je nebezpečné.
• 12 párů na EW došlo až do 6♦ a dva 
z nich nebyli kontrováni. Obránci zřej-
mě dobře věděli proč, protože oba 
svůj závazek splnili, jeden dokonce 
s nadzdvihem. To by přineslo NS jen 
4% respektive 3%. Ostatní nekontro-
vaní padali za +100 a 88% pro NS.
• 23 dvojic na NS poslechlo zákon 
o počtu zdvihů a šlo až na 6♥. 10 do-
stalo kontra za -500 a 12%. Jedno-
mu se podařilo spadnout jen za 300 
a 25% a 12 nedostalo kontra a vyšlo 
ze šarvátky s slušnými 40%.
• 3 páry EW se vyšplhaly až na 7♦ 
a spadly s kontrem za 300, 97%. Stej-
ně jako 2 páry ze tří, které hrály 6♠. 
Steve Weinstein z družstva Welland 
dokonce 6♠ kontra po srdcovém 
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výnosu splnil za -1210, což by po-
nechalo NS pouze s 1%. Jeho dražba 
byla prostá:

Západ  Sever  Východ  Jih
Weinstein   
 2♥ pas 6♥

6♠ pas...  

Západ  Sever  Východ  Jih 
 2♦ 3♦ 4♦

6♦ pas pas 6♠

kontra pas...  

A ještě jedna dvojice hrála 6♠ po lici-
taci hodné zaznamenání:

Jih samozřejmě „viděl“, jakou drahou 
má partner, a tak zadražil to, co po-
kládal za závazek ke splnění. Obrana 
nevynesla tref, a tak získal jen jeden 
zdvih za -2900. 

A pokud jste počítali výsledky, víte, 
že ještě jeden chybí. Jeden pár vydra-
žil netypické 4♣ -4, ale bylo by to za 
stále ještě rozumných 31%. 

A odpočívej
v pokoji
A n a t o l  F i l i p

Nehrajete mistrovství Evropy ani mi-
strovství republiky, dokonce ani žád-
ný turnaj. Hrajete jenom o peníze 
rubber bridge – tzv. variaci Chicago. 
Každý s každým proti každému vždy 
na 4 rozdání. V prvním rozdání jsou 
všichni v první, soupeř před vámi 
pasuje a vy máte velmi nadějný list:

Zahajujete 1♦, za vámi pas, partner 
1♥, zahajitel pasuje, a s vidinou sle-
mu skáčete na 3♦. Snění o slemu ráz-
ně utnou tři pasy. Výnos ♠K a partner 
vykládá stůl:

Východ přidává ♠8 (velká pozitivní, 
malá negativní) a vy ♠9. Západ po-
kračuje ♠A a ♠7 (Východ ♠2 a ♠Q) 
a vy třetí pik snapujete. Promptně 
stahujete ♦AK a na druhé káro Západ 
odhazuje ♠5. Co teď?

Vypadá to, že jste najednou v ne-
bezpečí. Kromě dvou piků a kárové-
ho zdvihu můžete vydat ještě dva tre-
fy. Bleskově hodnotíte situaci. Může 
sedět trefové eso nebo být dubl, ne-
bo i Východ může mít nakonec jenom 
3 piky. Máte ještě plno šancí. Stahu-
jete ♥AQ a oba soupeři přidají srd-
ce. Vynášíte ♣K, ale Východ se zazubí 
a pronese: „Tak tenhle slabomyslný 
trik si nech jenom pro čerstvě vylíh-
nutá kuřata, starouši,“ a přidá malou. ♠ A94  ♥ AQ  ♦ AKQ763  ♣ K97
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Západ  Sever  Východ  Jih
pas 1♦ pas 1♥

pas 3♦ pas...

Výnos: ♠K

Stahujete tedy ♦A a pouštíte Východ 
do ruky dalším kárem. Ten vynese ♠10, 
kterou snapujete posledním trum-
fem a zkoušíte malý tref. Východ be-
re poslední dva zdvihy na ♣AJ, zatím-
co Západ něco mumlá o lidech, kteří 
neumějí na 24 bodů uhrát ani čásťák. 
Začínáte mechanicky přepočítávat 
body – opravdu jste jich měli 24? Celé 
rozdání vypadalo takto:

No, může se vám stát, že někdy něco 
spočtete špatně. Neodhadnete part-
nerovy úmysly. I občasná nedorozu-
mění v dražbě se mohou přihodit. 
Jednu chybu byste ale neměli dělat. 
Nikdy. Tedy jestli chcete být špičko-
vým hráčem a ne abyste si jenom 
takzvaně „zahráli“. Musíte neustá-
le počítat body, rozlohy, a zdvihy své 
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i soupeřů a ze známých faktů dedu-
kovat stav rozdání. Jinak karty nehra-
jete, vy je jen šoupete.

Tak například jste v tomto rozdá-
ní úplně zapomněli na dražbu. Kdy-
by měl ♣A Západ, určitě by se svým 
singlem na otevření 1♦ nějak zasáhl. 
♣A má 100% Východ. Co rozloha? Zá-
pad odhodil pik. Kdyby měl dlouhé 
trefy (5+), odhodil by spíše tref. Mo-
hl by samozřejmě mít rozlohu 5–5, 
ale to by zřejmě také zasáhl. Zbylé pi-
ky hrál v pořadí 7-5, co naznačuje, že 
měl původně asi 4-list. Je tedy dost 
bezpečné předpokládat, že Východ 
má aspoň 3 trefy a nekoná se tedy 
žádné dubl eso. Vaše blesková úvaha 
u partie byla úplně vedle. Ještě o tom 
nevíte, ale právě jste pohřbili jedno 
z nejskvělejších rozdání, jaké jste kdy 
hráli. Rozdání, které se neopakuje 
jednou za rok, ale možná jenom jed-
nou za deset let. Měli jste hrát 3 srd-
cová kola, ne pouze dvě. Když má Vý-
chod 3-list srdcový, má jenom 3-list 
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pikový (3 trefy, 4 kára, 3 srdce). A když 
má Východ jenom dvě srdce… ně-
co se může stát. Odehrajete tedy ♥A 
a ♥Q si převezmete ♥K.

V této koncovce, ve které potřebu-
jete ještě 4 zdvihy, hrajete ze stolu 
ztrátové srdce. Dosáhli byste tím uni-
kátní pozice, ve které bez veškerého 
spojení listů, pouze hraním ztráto-
vé karty, skvízujete soupeře ve třech 
barvách, včetně trumfové. Nejenom 
to, i výsledné pozice jsou různé.

Když Východ snapne, odhodíte 
tref. Když Východ odhodí tref, sna-
pujete. Pak by byl ten správný oka-
mžik pro zahrání ♣K. Kdyby Východ 
vzal a vrátil ♣J, zahrajete ze stolu dal-
ší srdce a skórujete rozhodující zdvih 
malým trumfem (en-passant). Když 
Východ ♣K propustí, můžete hrát na 
už singl ♣A. A nakonec – když v této 
koncovce na srdce ze stolu Východ 
odhodí pik, právě jste mu vyskvízova-
li únikovou kartu a můžete ho koneč-
ně kárami vpustit na nucený výnos. 
Sumárně: buď by vám Východ snapl 
ztrátovou kartu, nebo umožnil coup 
en-passant, nebo nucený výnos.

Rozdání má ještě jeden zajímavý 
aspekt. Kdybyste měli místo ♥Q je-
nom malé srdce, hráli byste téměř 
automaticky ♥A, malé srdce ke ♥K 
a další srdce (vždyť je třeba nejdříve 
ze všeho vyvýšit srdce!)… a ono by se 
to najednou vyvinulo samo. Já vím, je 
to těžké, převzít si vysokou srdcovou 
dámu ještě vyšším srdcovým králem, 
jenom abyste pak mohli zahrát ma-
lou. Snad je v tom i poučení: když se 
vám do karet zaplete dáma, začínáte 
ztrácet zrak.

Dvojitá vpustka
To m á š  F o ř t

Rozdání je z Východočeské skupinové 
soutěže. Jih zahájil 1 BT a u toho ta-
ké zůstalo. Západ vynesl ♥K. Jih vzal 
až druhé kolo, na které Východ odho-
dil pik. Pak hlavní hráč odehrál ♠AK 
a vpustil poprvé Západ srdcem. Ten 
stáhl všechna srdce a pak se pokusil 
podehrát své trefy zahráním ♣4. Po-
kud by měl hlavní hráč s Východem 
trefové figury vyměněné, porazil by 
Západ závazek. Takto vzal Jih dámu 
trefovou králem a stáhl poslední pik. 
Západ musí odhodit od karové dámy 
nebo zahodit vysoký tref a po vpuště-
ní trefem vynést od své ♦Q. 
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Odpovědi na zahájení

a) 1♠

 ♠ K97  ♥ K1042  ♦ 65  ♣ J876
b) 1♠

 ♠ K972  ♥ A1042  ♦ 65  ♣ Q87
c) 1♠

 ♠ K9764  ♥ Q2  ♦ K10876  ♣ 3
d) 1♠

 ♠ K9  ♥ K102  ♦ J765  ♣ J876
e) 1♠

 ♠ K9  ♥ KQ2  ♦ K1076  ♣ 10965
f) 1♠

 ♠ 87  ♥ KQ10762  ♦ J76  ♣ J8
g) 1♦

 ♠ 7  ♥ 42  ♦ KQ65  ♣ J109876
h) 1♣

 ♠ K972  ♥ 10943  ♦ Q5  ♣ Q87
i) 1♣

 ♠ K9764  ♥ Q10982  ♦ 76  ♣ 3
j) 1♥

 ♠ KJ92  ♥ 1092  ♦ Q6  ♣ J876
k) 1♥

 ♠ K1092  ♥ 72  ♦ KJ10962  ♣ 6
l) 1♥

 ♠ KQ87  ♥ 62  ♦ KQ876  ♣ A7
m) 1♠

 ♠ K7  ♥ Q104  ♦ 652  ♣ AJ876
n) 1♦

 ♠ AKJ972  ♥ A42  ♦ Q5  ♣ 76

Rebid zahajitele

a) 1♠ − 1BT
 ♠ KQ10864  ♥ Q2  ♦ A876  ♣ 3

b) 1♠ − 1BT
 ♠ KQ875  ♥ K10  ♦ J7  ♣ K1086
c) 1♠ − 1BT
 ♠ KQ1082  ♥ A9  ♦ Q98  ♣ AQ5
d) 1♠ − 1BT
 ♠ AKQ1076  ♥ A7  ♦ J109  ♣ Q10
e) 1♠ − 1BT
 ♠ AKQ107  ♥ A  ♦ J106  ♣ KQ107
f) 1♦ − 1BT
 ♠ 3  ♥ K852  ♦ AQ976  ♣ K74
g) 1♦ − 1BT
 ♠ KQ7  ♥ A987  ♦ AK1076  ♣ 10
h) 1♠ − 2♣

 ♠ J9875  ♥ AQ4  ♦ A107  ♣ Q6
i) 1♦ − 2♣

 ♠ 87  ♥ A87  ♦ AKJ1075  ♣ K5
j) 1♦ − 1♠

 ♠ 5  ♥ K109  ♦ AK1076  ♣ Q109
k) 1♥ − 2♣

 ♠ 76  ♥ AQ1074  ♦ A4  ♣ KJ54
l) 1♥ − 2♣

 ♠ A107  ♥ AQ1074  ♦ K105  ♣ K4
m) 1♥ − 2♣

 ♠ A7  ♥ AQ1074  ♦ KQ105  ♣ K4

Odpovědi na zahájení – řešení

a) 2♠ (6-10)-máš 7FB+1KB za dubl 
káro

b) 3♠ (11–12) máš 9FB+1KB za dubl 
káro+1SB za devátý trumf

c) 4♠ (13–15) máš 8FB+3KB+2SB 
(devátý a desátý trumf) = 13 bodů

d) 1NT (6–10) bez pikové podpory
e) 2NT (11–12) bilanční
f ) 1NT (6–10) bez fitu pikového. Na 

2♥ potřebuješ aspoň 11 FB+DB
g) 2♦ (6-10), pravda partner může 

mít jen tři kára, ale nabídka 1NT 
je výrazně horší

Máš v tom 
jasno?
Z d e n ě k  F r a b š a  m l .
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h) 1♥ (6+) při dvou čtyřlistých začí-
náme nižším

i) 1♠ (6+), máme 5FB+2DB za pá-
tý pik a srdce, při dvou pětilistech 
začínáme od vyššího

j) 2♥ (6-10). Ignorujeme piky. Při fi-
tu pro drahou partnera nedraží-
me boční barvu až do síly aspoň 
na výzvu. A sled 1♥-1♠ / 2♣-2♥ 
by byl pouhou opravou s dublem.

k) 1♠ (6+) síla listu nestačí na 2. stupeň 
l) 2♦ při síle na celou hru dražíme 

barvy v naturálním pořadí, tj. od 
nejdelší (jinými slovy revers od-
povídajícího, třeba 1♥-2♦ / 2♥-
2♠ je forsing do hry). Pokud si ne-
můžeme dovolit forsing do hry, 
musíme v prvním kole dražby na-
bídnout 1♠ jako v předcházejícím 
příkladu.

m) 2♣ (11+) máš 10FB+1DB za pátý tref
n) 2♠. Forsing do hry založený na 

dobré barvě s aspoň lehkými as-
piracemi na slemový závazek

Rebid zahajitele – řešení

a) 2♠. (12–15) 6+list pikový, stará bar-
va = slabost. Máme příliš slabá ká-
ra a list volá po pikovém závazku.

b) 2♣. (12–18) Neslibuje rezervu, ale 
ani ji nevylučuje, není forsing.

c) 2NT. Výzva s 17–18, máš 17FB+1DB 
za pátý pik.

d) 3NT. 19+, máš 18+kvalitní piky. 
Založeno na velkém zdvihovém 
potenciálu listu.

e) 3♣. Forsuje do hry 19+ a ukazuje 
druhou barvu.

f ) 2♣ (2♦). Partner má nejvýše tři 

karty v pikách, bude lepší hrát 
v barvě, ať tedy vybere delší bar-
vu, slíbil v levných aspoň 7 karet. 
Pravda, bude si myslet, že má-
me 5+4, hláškou 2♦ ukážeme jen 
5 karet.

g) 2NT. Výzva, o trefy se nebojte, 
partner jich má 4–5 a při takové 
dražbě vynášejí soupeři obvykle 
drahou barvu.

h) 2♠. Minimum otevření bez čtyř-
listu kárového či srdcového. Nesli-
buje šestilist pikový

i) 3♦. S rezervou, kvalitní šestilist, 
forsuje.

j) 2♥. Revers, 17+bodů, forsuje na 
jedno kolo

k) 2♠. Po odpovědi 2 na 1 (po otevře-
ní 1 v barvě partner nabídl novou 
barvu na druhém stupni v pořadí) 
může být revers o něco slabší, for-
suje do hry.

l) 2NT. S rezervou (15+), forsuje do 
hry. S minimální sílou po 2 na 1 
opakujeme barvu zahájení, nebo 
máme-li možnost, nabídneme no-
vou barvu pod úrovní 2 v barvě za-
hájení se čtyřlistem. Z toho vyplývá, 
že jakákoliv nabídka nad 2 v barvě 
zahájení je forsing do hry.

m) 2♦. Neslibuje rezervu, ale ani ji ne-
popírá, forsing na 1 kolo. Nabídka 
3♦ by slibovala rozlohu 5–5. 
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Bridž je karetní hra. Je to nejpopulár-
nější hra na světě, kterou hrají mili-
ony lidí ve všech státech světa. Hra, 
kterou mohou hrát pro radost rodiny 
doma nebo hráči v klubech, hra, kte-
rou hrají politici, populární osobnos-
ti i manažeři. Známá scéna z potápě-
jícího se Titaniku, kdy nejen na horní 
palubě hraje orchestr, ale i v salónu 
dohrávají hráči v klidu svou partii 
bridže, když předtím odmítli vstou-
pit do člunů, dokud nebudou za-
chráněny ženy a děti, jistě o něčem 
vypovídá. Bridž si zahráli po vyřeše-
ní Karibské krize například americký 
prezident John Kenedy s Jackelinou 
proti Chruščovovi s jeho ženou, kte-
rá měla se zvládnutím základů bridže 
v rychlokurzu podle očitých svědků 
prý velké potíže, ale přesto se bridž 
hrát naučila. Velký příznivec a skvě-
lý hráč je i známý herec Omar Sha-
rif a mnoho dalších osobností. Stá-
le častější je i situace, kdy dohodnete 
velký obchod ve svém klubu, na hřiš-
ti golfu nebo u partie bridže. A bridž 
je určitě snazší a levnější varianta. 
Ostatně i nejbohatší lidi světa včetně 
Warrena Buffeta a Billa Gatese může-
te potkat na bridžových turnajích. Ale 
bridž je především zábava a najdete 
u něj mnoho nových přátel.

U nás sice zatím nejsou, jako je to-
mu v zahraničí, bridžové školy, kte-

rými projdou milióny hráčů, ale ve 
větších městech jsou kluby, kam si 
můžete zajít. Jejich seznam a hrací 
dny jsou na webové stránce Českého 
bridžového svazu www.bridgecz.cz. 
O bridži vyšlo také mnoho knih, které 
již možná nejsou v knihkupectví, ale 
právě v klubech vám podají další in-
formace a můžete se přihlásit do kur-
zu. A co se týče škol, je u nás již něko-
lik gymnázií, kde se bridž vyučuje. Ve 
světě, například v Polsku nebo Švéd-
sku, je dokonce bridž vyučován na 
většině středních škol jako nepovin-
ný předmět. A v neposlední řadě byl 
bridž již hrán na několika olympi-
ádách jako předváděcí sport a Čes-
ký bridžový svaz je členem Českého 
olympijského výboru a ČSTV.

O tom, že bridž hrají i další zná-
mé „osobnosti“ svědčí i partie z Fle-
mingovy knihy „Moonraker“, kde Ja-
mes Bond vyhraje na zloducha Draxe 
nejvyšší možný závazek, velký slem, 
i když Drax má prakticky všechny 
vysoké karty. Škoda, že jste nemoh-
li vidět, jak se Drax po skončení par-
tie tvářil.

Zásady

Zkuste si hned vzít karty a ukážeme si 
jednotlivé zásady, které platí při hra-
ní bridže. Uvidíte, že to není složité. 
Bridž hrají 4 hráči, vždy dvě dvoji-
ce proti sobě. Jediné, co potřebují, je 
stůl, židle a balíček 52 žolíkových ka-
ret (bez žolíků). Rozlišují se čtyři bar-
vy po 13 kartách. Nejnižší karta v bar-
vě je 2 a pak následují 3 4 5 6 7 8 9 10 J 
Q K a nejvyšší karta je A.

Přijďte si s námi 
zahrát bridž
E v a  D í t ě t o v á
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Hráči se dohodnou nebo vylosují slo-
žení dvojic, které se posadí u stolu 
proti sobě, a rozdávající hráč dá se-
jmout balíček dobře zamíchaných 
karet hráči po pravici. Pak rozdává 
ve směru hodinových ručiček karty 
po jedné. První kartu dostává hráč po 
levici rozdávajícího. Každý hráč tedy 
dostane 13 karet. Pro uložení karet po 
skončení hry se používají krabice, ve 
kterých se rozdání může v nezměně-
né podobě přenést k vedlejšímu sto-
lu, kde lze sehrát naprosto stejná par-
tie. Výsledky je pak možné objektivně 
porovnat.

Licitace

V první etapě hry se dohodne záva-
zek, to je počet zdvihů (v některých 
jiných karetních hrách se používá ná-
zev štychů), které hráči získají. Hráči 
se zavazují, kolik získají zdvihů, po-
kud bude jmenovaná barva trum-
fy. Další na řadě se vždy musí zavá-
zat k vyššímu závazku nebo pasovat, 
případně kontrovat či rekontrovat. 
Konečný závazek je ten, po jehož 
nabídnutí všichni tři ostatní hráči 
použijí hlášku pas. 

Sehrávka

Druhou etapou bridžové partie je 
sehrávka, při které hráč, který prv-

ní na své lince při dražbě jmenoval 
druh (=barvu) výsledného závazku, 
se stává sehrávajícím. Cílem hry je 
získat co největší počet zdvihů, ales-
poň však počet, ke kterému jsme se 
v dražbě zavázali. 

První výnos má hráč po levici 
hlavního hráče. Partner sehrávající-
ho (hlavního hráče) se nazývá tichý 
hráč. Ten po prvním výnosu vyloží 
své karty na stůl lícem vzhůru a dá-
le se již této partie aktivně neúčast-
ní a jeho kartami disponuje hlavní 
hráč. V detektivkách občas odchází 
vraždit, protože má dokonalé alibi, že 
trávil nepřetržitě celý večer u bridže. 
Hlavní hráč by měl partnerovi za list 
poděkovat, a to i v případě, že je jím 
nepříjemně překvapen. 

Do zdvihu postupně ve směru ho-
dinových ručiček přidávají všichni 4 
hráči. Zdvih získá ten, kdo přidá nej-
vyšší kartu zahrané barvy nebo nej-
vyšší trumf. Do dalšího zdvihu vynáší 
ten, kdo získal předchozí zdvih. 

Při barevném závazku jsou kar-
ty jedné barvy určeny jako trumfy. 
Trumfem lze přebít jakoukoli kartu 
jiné barvy. Každý hráč musí hrát kar-
tu stejné barvy jako je první zahraná. 
Pro hodnotu zdvihu je jedno, zda do 
něj hráči postupně přidali J, Q, K a A 
nebo 2, 3, 4 a 5. 

Pokud někdy dostanete karty, které 
jste již měli v ruce, jde jistě o připra-
vené rozdání, protože možných lis-
tů je 53 644 737 765 488 792 839 237 
440 000.

 piky

 srdce

 kára

 trefy
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Nepochybujte 
o partnerovi
V l a d i m í r  Vo n d ř i c h

Kdysi jsme si v týmu Callimero sesta-
vili třináctero zásad pro týmové hraní. 
Tyto zásady byly samozřejmě vyslove-
ny již někým jiným, ale my jsme si je 
textově upravili a při dobrém zapama-
tování by jistě přinášely úspěchy. Ale 
i nejmoudřejší myšlenky platí, jen po-
kud si je v ten správný moment vyba-
víte a použijete je. Ta naše třináctá zá-
sada zněla: „Neobvyklý licitační sled 
se snažit logicky rozšifrovat a nebýt 
v panice. Váš partner je dobrý hráč 
a něco tou neobvyklostí chce sdělit. 
Určitě není magor, jak napovídá naše 
první úvaha.“ 

Příklad z utkání pražské ligy pro-
ti týmu Acol. Na lince N-S sedí hrá-
či týmu Callimero, hráči s více než 25 
letou bridžovou minulostí a četnými 
bridžovými úspěchy. Draží systémem 
Acol – Otova verze, není důležité, zda 
2002 nebo 2005. 

Dražba probíhá takto:

 Sever   Jih
1♦  1♠

2ΒΤ1)  3♣2)

3♦3)  3BT

1) 19–21 bodů
2) dotaz na délku piků
3) dubl pik

Jih: ♠ Kxxxx  ♥ Kxx  ♦ x  ♣ Kxxx

Jih ukončil dražbu logickou hláškou bez 
předpokladu pokračování a v očeká-

vání pasu je připraven vyložit po vý-
nosu karty na stůl. Nikoliv tak ale 
sever, který je znám svým mnohdy 
opravdu nekonzervativním přístupem 
k dražbě, který však není vždy partne-
rem interpretován shodně. Stejně tak 
i teď. Přichází překvapivě hláška 

hláška, která již není v systému obsa-
žena, a podívejme se, jak si s ní a dal-
ším vývojem obě strany poradí. První 
myšlenka jihu je zcela poplatná první 
úvaze z třinácté zásady. Po psychickém 
třesu probíhá v hlavě jihu pokus o ra-
cionální uspořádání myšlenek a boj 
o možnost uvěřit, že se jedná o cue-
-bid pro piky, ale to nějak nevychá-
zí, vždyť má partner jen dubla a ne-
ví o mém pětilistu. Druhá úvaha je, že 
se jedná o nějaký forsing, ale na co a do 
čeho, je záhadou. A tak nastupuje hláš-
ka poplatná úvaze typu „trochu těhot-
ná“ – nevěřím ani jedné verzi, nic jsem 
nevymyslil, asi je to blbost, a tak to zku-
sím zdánlivě bezpečně zatnout: 

Tím to ale opět nekončí. Partner zno-
vu draží a říká něco tak nelogického 
a nečitelného, tj.

Ježíšmaria, jestli se do této chvíle dalo 
něco předpokládat, tak teď už je to úpl-
ný nesmysl, což je pravda, ale co s tím. 
Snad je to šestilist karový, a tak přichází 
to nejhorší, co může přijít, a to

Že to byl bourák, netřeba pochybovat.

4♥

4ΒΤ

5♦

pas
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Jak to bylo doopravdy. Dražba se-
veru měla svou logiku, a pokud by se 
partner přiklonil k nejpravděpodob-
nější verzi, s níž může jít partner po 
3 bezech dál, pak by patrně mohl od-
vodit list ekvivalentní tomu, co sever 
skutečně měl, a to

sever 4♥ chtěl oznámit především své 
maximum 21 bodů a nacpaný čtyřlist 
srdcový. Patrně je to dražba optimis-
tická, vždyť partner může mít jen 6–7
bodů, ale dejme tomu, že zdravý in-
stinkt severu mu šeptá, že part-
ner bude prorostlejší. V jeho teorii 
je dogmatická myšlenka, že partner 
s dublem v srdcích řekne s pětilistem 
4♠ a nedal mu prostor pro použití 
hlášky 4 BT v případě rozlohy 4234. 
Jeho odpověď byla odpovědí na Blac-
kwooda v intencích jeho intuice, kte-
rá ale zklamala. A tak lze říci, že ani 
jeden hráč z páru se neřídil zásadou 
o přístupu k neobvyklé hlášce.

Co z toho plyne, a zde je možné 
o věci diskutovat a nemít shodný ná-
zor. Po dlouhé diskusi v týmu jsme se 
přiklonili k výkladu, že hláška 4♥ ne-
mohla znamenat nic jiného než to, co 
bylo úmyslem severu sdělit. Je tedy 
nasnadě, že klíč ke správnému závaz-
ku držel v ruce jih, který mohl hlášku 
zapasovat, nebo dát invit 5♥, anebo 
kopnout přímo srdcový slem, podle 
míry odvahy a víry v partnera. 

A to je poučení z této partie, zvláště 
pro mladší nebo začínající hráče: věř-
te svému partnerovi, nehledejte v je-
ho občasných neobvyklých hláškách 
nesmysly, ale to, co je nejlogičtější. 

Uvěřte tomu a vyvarujete se mnoha 
karambolů, jež jsou důsledkem panic-
kého rozhodování a upřednostňování 
vlastní střelby do prázdna nad pros-
tou důvěrou v rozumnost partnera. 

A aby tato historka byla uvedena na 
pravou míru a jih nebyl poškozen, je 
nutné říci, že sever měl třílist pikový 
a dubl trefový a špatně odpověděl na 
třetím stupni. Pikový slem by byl bý-
val pravděpodobně vydražen. Repre-
zentanti na druhém stole do něj šli, 
ale nedorozuměním ho na čtvrtém 
stupni zašlajfovali. Tahle partie byla 
prostě komedie plná omylů. Ale to se 
občas stane i v nejlepších rodinách.

Víkendové 
rozvernosti (6)
J .  Š p í r e k ,  A .  Š p í r e k

Prahory

Komu z nás se to ještě nestalo. Během 
celého turnaje jste neměli v listě více 
než deset bodů, a pokud vaše linka se-
hrávala, byli jste vždy „tichý stůl“. Dík 
vašim výnosům to byly topy pro sou-
peře, vaše obrana nestála za nic, zkrát-
ka na co jste sáhli, to bylo špatně. Samý 
zmar. Ke konci turnaje jste byli natolik 
znechuceni, že jste si říkali, zdali to má 
cenu, abyste bridž vůbec hráli. 

Všimněte si. Neexistují hloupé 
otázky – existují pouze hloupé odpo-
vědi. Mně se podařilo prožít podobné 
chvíle několikrát a na některé z nich, 
i když si to zakazuji, ne a ne zapome-
nout. Už jste někdy padli z jistého 

♠ Ax  ♥ AQJx  ♦ Axxx  ♣ AQx
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závazku? Já mnohokrát. A i když si 
pokaždé říkám, že se mi příště něco 
takového už nesmí stát, sebekritic-
ky musím přiznat, že v tomto směru 
jsem nepoučitelný.

Z jihu jsem sehrával závazek 4 piky:

N

S
EW

 43

 K10754

 32

 AJ84

 1097 

  AQ96 

 K64 

  765  

 AJ652

 J82

 AQJ

 93

 KQ8

 3

 109875

 KQ102

Západ vynesl 7 tref, na kterou jsem 
přidal K. Východ vzal A a vrátil pik 
do 9 západu a Q stolu. Říkal jsem si, 
že při pravidelných rozlohách se toto 
rozdání nedá prohrát, a bude-li sedět 
kárový impas, mohu skončit s nad-
zdvihem. K dalšímu zdvihu jsem bez-
myšlenkově vynesl srdce. Z ruky jsem 
přidal 2 a 6 západu vzala zdvih. Byl 
jsem trochu překvapen, když místo 
trumfu západ přešel opět na trefy. Je-
ho 6 jsem vzal na stole Q, východ při-
dal 4 a nyní jsem zahrál kárový impas 
do Q. Západ vzal K a opět pokračoval 
trefovou 5. Ze stolu jsem přidal 2 a 8 
západu jsem vzal trumfem. Na sto-
le jsem si snapnul druhé srdce piko-
vou 8, kárem jsem přešel do ruky a J 
srdce přebil pikovým K. Čtyři zdvihy 

chyběly do konce sehrání a teprve 
nyní jsem si uvědomil, že jsem v ne-
správné ruce – na stole.

N

S
EW

 3

 K10

 -

 J

 107 

  A 

 6 

  -  

 AJ6

 -

 J

 -

 -

 -

 1098

 10

Ať vynesu tref nebo káro, jeden ze 
soupeřů tuto barvu snapne. Po ote-
vření zápisového lístku jsem se bál 
podívat partnerovi do očí, protože na 
všech linkách bylo v pikách uhráno 
deset zdvihů. Asi by bylo zbytečné vy-
světlovat, že ve třetím zdvihu namís-
to srdce stačilo zahrát kárový impas 
a soupeři by neměli šanci. Ať při úto-
ku v srdcích nebo trumfech. Na sto-
le zůstává K pik nebo K tref, a když se 
odehrají vysoká kára v ruce, závazek 
se již nedá porazit.

Podobné kratochvíle (co do výsled-
ků) jsem si prožil hned na mém prv-
ním větším turnaji – krajském pře-
boru dvojic. Dnes už jsou to prahory 
– tedy vzpomínky na moje bridžové 
začátky v Karviné. Bylo to před mnoha 
léty, vzpomínky již vybledly, ale to, co 
jsem si prožil, si pamatuji naprosto 
přesně. Jako by to bylo včera.  
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„Pánové, tak jsem volal do Ostravy 
a tam mi řekli, že tuto sobotu a nedě-
li se hraje v Olomouci krajský přebor 
dvojic,“ přišel s touto novinkou Josef. 
Nemohl jsem se dočkat a po nocích 
jsem skoro nespal. Už aby to bylo. Vů-
bec mi nevadilo, že pojedu s náhrad-
ním partnerem, který bridž „moc ne-
umí“. Jarda jako bývalý prvoligový 
házenkář Baníku, v té době vychova-
tel na odborném učilišti, byl tak říkajíc 
člověk od rány. Bridžové názvosloví ho 
moc nezajímalo a hlášky používal tak, 
jak byl zvyklý při mariáši. 

Usedli jsme ke stolu k prvnímu roz-
dání a Jarda na prvním místě zahájil: 
„Jednou Herce.“ „Co to bylo?“ Sou-
peř po jeho levici se postavil a zařval: 
„Rozhodčí!“ Po chvilce byl rozhodčí 
u nás, a když se dozvěděl, co se stalo, 
zeptal se Jardy: „Pane, jak dlouho hra-
jete bridž?“ Jarda si nebyl vědom, že 
by se nějak prohřešil proti pravidlům, 
a proto odpověděl otázkou: „A proč 
vás to zajímá?“ Rozhodčí zůstal klid-
ný a pokračoval: „Použil jste nespráv-
ný výraz, což by mohlo být klasifiko-
váno jako domluva mezi partnery 
a v tom případě bych byl nucen při-
dělit upravený výsledek. Pokud by 
se něco podobného mělo opakovat, 
můžete být vyloučeni ze soutěže. 
Musíte používat přesné hlášky. Tre-
fy, kára, srdce, piky, bez trumfů.“ To-
ho se Jarda zalekl, skrčil se, hlavu za-
strčil mezi ramena a mlčel. „Tak jak 
dlouho hrajete bridž?“ nedal pokoj 
rozhodčí. „Asi dva měsíce,“ přiznal 
se zkroušeně Jarda… „Tak dva měsí-
ce,“ rozesmál se rozhodčí. „A co jste 
dělal předtím?“ chtěl vědět. To už se 

Jarda narovnal, podíval se mu do očí 
a odpověděl: „Střílel jsem divou zvěř 
kulovnicí.“ Rozhodčího tato odpověď 
poněkud zaskočila: „Tak kulovnicí, ří-
káte. Hmm. Tak hrajte dál,“ a vzdálil 
se od stolu. Když jsme střídali k dal-
ším rozdáním, zeptal jsem se Jardy: 
„Co sis to vymyslel? Vždyť ty jsi hrál 
házenou za Duklu Praha a flintu jsi 
v ruce nikdy nedržel?“ „To je sice 
pravda,“ odpověděl, „ale nikdo si ze 
mne srandu dělat nebude.“ Podíval 
se po rozhodčím a jeho pohled jas-
ně říkal, co by v té chvíli udělal, po-
kud by měl v rukou kulovnici.    

Ještě v prvním kole Jarda dostal 
přes dvacet bodů a jako dealer v eu-
forii zahájil „dva bezy“. „Rozhodčí,“ 
zvolal soupeř po mé levici a zvedl ru-
ku. Ihned jsem si uvědomil, co se sta-
lo, a hlášku jsem opravil. „To je nepří-
pustné,“ konstatoval druhý soupeř 
a když se rozhodčí blížil, křikl na něj: 
„Nedovolená domluva mezi partne-
ry.“ Rozhodčí zvedl ruku a konsta-
toval: „Aááá, tak to jsou zase naši 
střelci.“ Zasmál se a obrátil se k sou-
peřům: „Pánové, vím, co mi chcete ří-
ci.“ Tito nováčci mají rezervy v ná-
zvosloví, ale… udělal velkou pomlku 
a obrátil se na Jardu: „Jinak jsou velmi 
nebezpeční.“ Při střídání se na mne 
obrátil jeden ze soupeřů a špitl mi do 
ucha: „Co dělá váš kolega?“ Trochu 
mne to zaskočilo. Nevím, co mne to 
napadlo, ale po chvilce jsem mu po-
šeptal: „Ochranku na vládě.“ Vyku-
lil oči, podíval se směrem k Jardovi 
a obdivně konstatoval: „Tak ochran-
ku na vládě, říkáte. A přitom vypadá 
tak slušně…“   
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Benito Garozzo
To m á š  F o ř t

Na mistrovství světa se v seniorském 
týmu Itálie objevila jedna z legend 
světového bridže Benito Garozzo. 
Italský tým ve hvězdném složení Be-
nito Garozzo, Dano De Falco, Pietro 
Forquet, Nino Masucci, Carlo Mos-
ca a Silvio Sbarigia měl velké ambice, 
ale vysoké porážky s Austrálií, oběma 
USA a Holandskem je odsunuly až na 
11. místo v kvalifikaci a zbavily nadě-
jí na postup do čtvrtfinále.

Benito Garozzo se narodil v Egyp-
tě před 79 lety v roce 1927. Mnoho 
let žil v Itálii, kde hrával ligové sou-
těže za Řím. V roce 1987 se přestěho-
val do USA, kde dostal i druhé občan-
ství a kde nyní žije se svou bridžovou 
partnerkou Leou Dupont.

Na svém kontě má mimo jiné tato 
vítězství:

• 10 mistrovství světa
• 3 bridžové olympiády
• 5 mistrovství Evropy
• 1 otevřené mistrovství Evropy dvojic
• 1 mistrovství Evropa mixových týmů
• 13 otevřených mistrovství Itálie týmů
• 1 otevřené mistrovství Itálie dvojic
• 4 italské poháry družstev

Byl jeden z prvních, kdo zaváděl do 
dražby umělé systémy a konvenč-
ní dražbu. Začínal hrát s Forquetem 
Neapolský tref a posléze Modrý tref. 
V pozdějších letech hrával s Belado-
nou a dalšími hráči. Nyní se na seni-
orské mistrovství dohodl s Danem De 
Falco, i když ten se Benitovy složité 
systémy už moc učit nechtěl.

Nebrání se ani moderním technolo-
giím a často hraje na internetu. Ostat-
ně celý italský seniorský tým neměl 
pro velké vzdálenosti mezi hráči ani 
jinou možnost než takto trénovat.

Soudí, že dnes je mnoho dobrých 
týmů a je mnohem těžší na nejvyš-
ších soutěžích zvítězit, než to by-
lo v dobách slávy Blue týmu. Ameri-
čané jsou větší profesionálové. Hrají 
se sponzory, žádné kritiky chyb part-
nera, žádné veřejné rozbory vlastních 
chyb, žádné odpouštění soupeřům 
při hře. Vždy přijdou včas. Italové na-
opak dovedou přemýšlet a mají lep-
ší dražbu.

I naši hráči se s Benitem Garozzem 
mnohokrát utkali na mezinárodních 
turnajích, kdysi i v Čechách na Mezi-
národním bridžovém týdnu v Mari-
ánských Lázních. V poslední době pak 
i na Olympiádě na Rhodosu, v Maast-
richtu a na mistrovstvích Evropy. 
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Lámejte si hlavu
– řešení
To m á š  F o ř t

Problém 1
Jde o skutečný problém z finále Mis-
trovství světa.

Jih sehrává 6♥ po výnosu ♣Q.

Přirozený výnos ♣Q vzal hlavní hráč 
esem a partner přidal nepovzbudivou 
♣2. Pak zahrál ♠K, pokračoval malou 
do esa a třetí pikou, kterou přebil de-
vítkou. Jak budete pokračovat?

Jak je vidět, můžete přidat cokoliv 
kromě ♥10. Pokud přebijete, nic již 
nezabrání Jihu dotrumfovat, na ♥8 
přejít na stůl a dohrát partii na piky. 
Pokud ale obětujete zdvih, přijdete 
sice možná o svůj trumf, ale získáte 
za něj dva jiné zdvihy.

N

S
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 Q103

 63

 K9532
 962

 J9 

  1074 

 Q863 

  QJ108  

 A6

 AKQJ95

 A7

 AK4

 K87542

 82

 J10

 853

EW v druhé, zahajuje S

Problém 2

6♥ z Jihu, výnos ♦Q. Jak plánujete se-
hrávku?

N

S
EW

 J1082

 74

 9753

 J76

 94 

  9862 

 QJ10 

  K1094  

 73

 KQJ5

 AK82

 Q52

 AKQ65

 A103

 64

 A83

Nejjednodušší je propustit pik. Po-
kud budou normální rozlohy, srdce 
i piky 4–2, snapneme jedno káro, vy-
trumfujeme a dohrajeme na piky.

Problém 3

Jak rozehrajete následující kombinaci?

Impasujte osmičkou a pak devítkou. 
Máte šanci 24% na tři zdvihy, 52% na 
dva a opět 24% na jeden. Pokud bys-
te na Jihu měli jen KJ9, je stejně prav-
děpodobné impasovat klukem jako 
devítkou. Pak volte podle síly a délek 
soupeřů.

 KJ98

 432
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První malá 
dobrodružství

Dnes jsem vy-
brala témátko ze 
slemové licitace, 
která je mezi za-
čínajícími hráči 
velice populární. 
Pozor! Pokročilým 

hráčům vstup pouze vlastní nebezpečí.

N

S
EW

 32

 7654

 AK6

 10987

 87 

  98 

 5432 

  Q5432  

 Q654

 AJ32

 87

 KJ6

 AKJ108

 KQ10

 QJ109

 A

oba v první, zahajuje N

Západ  Sever  Východ  Jih
 1♠ pas 3♠

pas 4♣ pas 4♥

pas 4♠ pas...

Sedíte na Jihu a po zahájení 1♠ part-
nera odpovídáte 3♠ – přesně podle 
tabulky a oddychujete si, že koneč-
ně přišlo něco jednoduchého, u čeho 

víte přesně, jaká je správná hláška. 
Hráč za Vámi pasuje. Váš partner po 
jistém váhání pokládá na stůl hlášku 
4♣. V první chvíli máte pocit, že part-
ner se musel splést a opraví hlášku na 
4♠… ale nic takového se neděje. Part-
ner vypadá, že ví, co dělá… Hlavou 
Vám teď běží různé myšlenky…“Co 
mi to proboha partner dělá? Je mož-
né, že by si při první hlášce spletl pi-
ky s trefy? Co mám teď dražit?“ Nako-
nec dost rozpačitě pokládáte na stůj 
hlášku 4♥. Můžete sice licitovat rov-
nou 4♠, ale oplácíte partnerovi stej-
ně, jako to udělal on Vám. Partner 
draží 4♠, Vy šťastně pasujete a jste ve 
správném závazku.

Teď zkusím vysvětlit, co by tato li-
citace měla znamenat: Po ukázání fi-
tu v drahé barvě už není pravděpo-
dobné, že by partner hledal další fit. 
Na to, že se partner spletl, také není 
dobré spoléhat. Hláška nové barvy na 
4. stupni je cue-bid – kontrola prv-
ního nebo druhého kola. V praxi to 
znamená, že soupeři nebudou moci 
do Vašeho slemu stáhnout na začát-
ku partie dva zdvihy v té dané barvě. 
Na ukázání cue-bidu musím mít buď 
eso nebo krále nebo singl nebo chica-
nu v té konkrétní barvě. Pokud někte-
rou barvu přeskočím, říkám tím, že 
v ní cue-bid nemám. 

Partner oznámil cue-bid trefo-
vý, moje hláška 4♥ oznamuje cue-
-bid srdcový a říká zároveň, že ne-
mám cue-bid kárový (přeskočila jsem 
hlášku 4♦). Partner také nemá cue-
-bid kárový, tak licitaci zastavuje na 
4♠. Pokud by kárový cue-bid měl, dal 
by dotaz na počet es a pokusil by se 
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o malý pikový slem. Pokud bychom 
nepoužívali cue-bidy, partner by dal 
po hlášce 3♠ dotaz na esa, zjistil by, 
že chybí jen jedno eso a hráli bychom 
nesmyslný slem 6♠, do kterého by 
soupeři hned na začátku partie moh-
li stáhnout své A a K♦.

Dříve se říkalo „Když nevíš, co dě-
lat, pasuj.“ Ale to dnes už nepla-
tí, protože hlášky často mívají jiný 
význam, než návrh konečného závaz-
ku. Pokud nevíte, co partnerova hláš-
ka znamená, mnohdy nejhorší, co 
můžete udělat, je zapasovat. Zkuste 
se zamyslet, co partner hláškou mys-
lel. Neuvažujte o tom, že se spletl, 
spíš počítejte s tím, že spoluhráč ví, 
co dělá. Pokud si nejste jisti, zda hláš-
ka, kterou partner použil, je forcing, 
raději dražte, než abyste riskovali, že 
zapasujete forcing. Pokud se rozho-
dujete, kterou hlášku použít ze dvou 
variant, zvolte raději tu hlášku, která 
je nižší, a dává tím víc prostoru. 

Licitační soutěž
To m á š  F o ř t

Problém 1

Oba v první, rozdával Východ, týmy.

Problém 2

EW v druhé, rozdával Západ, týmy.

Problém 3

Oba v druhé, rozdával Západ, týmy.

Odpovědi:

Problém 1.  2.  3.
Vozábal 5♠ 4♥ 4♦

Filip pas 4♣ 4♦

Frabša ml. pas 4♠ 4♦

Pěkný 5♠ 4♣ kontra
čtenáři 5♠ 4♣ kontra

Problém 1

David Vozábal:
5♠. Může být dobře i pas (který mi-

mochodem určitě není forsing), ale 
ze skoku partnera se dá usoudit, že 
máme asi nejméně desetikartový fit 
v pikách, a tak se řídím heslem „Když 
nevíš, draž ještě jednou.“

Západ  Sever  Východ  Jih
  1♦ 1♠

kontra1) 4♠ 5♦ ?

1) negativní kontra

Jih: ♠ KQJ43  ♥ A743 ♦ -  ♣ 10832

Západ  Sever  Východ  Jih
pas pas pas 1♥

2♣ 2♥ 3♣ 3♦

pas 3♠ pas ?

Jih: ♠ A1087  ♥ AKQJ5 ♦ J1097  ♣ -

Západ  Sever  Východ  Jih
1♠ 2♦ pas 2♠1)

3♠ pas pas ?

1) forsing na 1 kolo, dotaz na zádrž

Jih: ♠ J10  ♥ A102 ♦ 10983  ♣ AK96
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Anatol Filip:
Pas. Partner mi o své kartě nepro-

zradil mnoho, takže nevím, jestli je 
lepší pasovat, nebo jít dál. Moje roz-
loha se mi nezdá až tak extrémní, 
abych šel automaticky do obrany.

Zdeněk Frabša mladší:
Pas. Jak pevně věřím, 4♠ partne-

ra jsou blokující, s konstruktivním 
listem by použil 2♦ nebo 3♦ podle 
délky fitu. Takže bych očekával ně-
co jako Axxxx xx xxxx xx. Délka kár 
a trefů je poměrně dost důležitá, 
jestli by se případná obrana vyplati-
la (např. s třílistem trefovým u part-
nera bych bránit nechtěl). Existuje 
mnoho možných karet Severu, kde 
bude dobře dražit 5♠, ale na druhou 
stranu i mnoho těch, kde 5♦ nebude 
možné splnit nějakou nešťastnou ná-
hodou. Ještě dva body, které je potře-
ba vzít v úvahu: 

1. Co budu dělat, až soupeři řeknou 
6♦? Byli pod tlakem a jen zkouší? Mo-
hou vyhrát? Nevím, a já je tam dotla-
čil. Zatímco půjdou-li dobrovolně do 
slemu, teď bych si skoro vsadil, že 6♠ 
bude dobrá obrana. Vycházím z prin-
cipu, že pokud soupeři dobrovolně 
vydražili slem po našem bloku, jsou 
si svým závazkem dost jistí. 

2. Partner mohl použít taktickou 
hlášku 4♠ i s nějakou tou hodnotou 
v soupeřově barvě a já mu teď pře-
kazil jeho záměr vyštvat soupeře na 
5. stupeň. 

Všiml jsem si, že většina dobrých 
hráčů v týmových soutěžích brání, 
jen mají-li skoro stoprocentní jisto-
tu, že se obrana vyplatí (nutno ještě 

podotknout, že jistě mají i výraz-
ně lepší „Plastic valuation“ než 
my). A rozhodně nebrání na úrov-
ni manše v situacích, kdy je i jen te-
oreticky možné, že by soupeři mohli 
splnit slem.

Pavel Pěkný:
Zkusil jsem se na partii podí-

vat podle „Zákona“. Odhaduji počet 
zdvihů v rozdání na 20–22 (19+ trum-
fů a minimálně jedna šikena), takže 
jeden ze závazků asi bude ke splnění. 
Protože toho do obrany s partnerem 
moc nemáme, volím 5♠.

Čtenáři:
Tentokrát jsem si od expertů větši-

nou vysloužil pochvalu za zajímavé 
problémy. Faktem je, že rozhodová-
ní mezi tím, zda kontrovat nebo dra-
žit dál na vysokém stupni, patří mezi 
ty vůbec nejtěžší dražební disciplíny 
a také přináší největší zisky nebo ztrá-
ty. Jediná taková trefená či netrefená 
partie pak může rozhodnout utkání.

Velmi dobře se ptá Honza Krátký 
z Ostravy: „Co znamená hláška 4♠  
– dražba z bilance, či je to dražba 
v obraně?“ A z toho samozřejmě ply-
ne další otázka: „Je pas forsing?“

Odpovědi na tyto důležité otázky je 
však třeba s partnerem předem do-
mluvit. Martens, který má teorii for-
sing pasu důkladně rozpracovanou, 
říká: „Forsing pas je jen v druhé hře 
(případně po dohodě dokonce jen 
v druhé proti první) nebo pokud part-
ner vložil silnou hlášku.“ Partner sil-
nou hlášku nevložil, i když měl po kon-
tra možnost. Pas tedy není forsing.
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Jde o partii z posledního Bermuda 
Bowl. Kanaďané Hobard a Mittelman 
byli domácími Portugalci vytlače-
ni až k rozhodování na pátém stup-
ni. Hobard zvolil 5♠ a jeho partner, 
který měl:

viděl jeho kartu jak vymalovanou. 
Minimálně 5 piků s KQ, chicane káro 
a na zahájení jistě eso vedle. Dorazil 
tedy i přes zbytečná kára do slemu na 
22 bodů a splnil jej bez problémů.

Řekl bych ale, že Mittelman svou 
kartu v prvním kole podlicitoval, ale 
americký styl slemové dražby je mno-
hem více intuitivní než evropský. 

Čtenáři volili ve 50% 5♠, ve 25% 
pas a v 19% informativnějších 5♥.

Problém 2

David Vozábal:
4♥. Partner sice hláškou 3♠ uká-

zal výraznou rezervu, ale stále v rám-
ci toho, že přes 2♣ měl jen na 2♥. Ne-
provedu už ani pokus o slem, protože 
ten tam prakticky být nemůže - na je-
ho splnění mám málo trumfů a hod-
ně ztrátových karet v kárech a pikách. 
Ani proti dvěma mariášům (kárový 
a pikový) není slem vůbec ložený, 
a to jsme dali partnerovi opravdu 
pěkné body. O nějakém pokusu by se 
dalo uvažovat pouze v případě, že by 
byl u partnera garantovaný nejméně 
4listý fit.

Anatol Filip:
4♣. Partner může ještě teoreticky 

mít list vhodný na slem, např.: Kx, 

xxxx, Axxx, xxx. Takže mu dám ještě 
šanci cue-bidnout 4♦.

Zdeněk Frabša mladší:
4♠. Záleží hodně na partnerském 

stylu. Nevím jak ostatní, ale já po-
važuji 3♠ za obecné maximum zvý-
šení na 2♥ a pravděpodobně pěti-
list (možná i jen 4list) pikový. Připadá 
mi trochu scestné, že by můj part-
ner najednou cue-bidoval jako po-
kus o slem. Jen vidí stejně jako já, 
že srdcový závazek může být ohro-
žen jen při osmifitu. Představte si, že 
hrajete 4♥, když partner vyložil stůl: 
KQxx xxx Kx xxxx. Soupeři vás hned 
výnosem zkrátí a nedej bože, aby se 
srdce dělily 4–1, po vyražení kárové-
ho esa automaticky ztrácíte trumfo-
vou kontrolu, zatímco 4♠ je pohodl-
ný závazek. 

Proč si myslím, že 3♠ nemohlo být 
jen ukázání pikové figury? Sever limi-
toval svůj list zhruba 6–10 zvýhod-
něných bodů. Jih ukázal jen výzvu 
do hry, takže si dost dobře nedoká-
žu představit, jak by má nabídka 3♦ 
mohla výrazně ovlivnit sílu listu part-
nera. Nemůže tedy hned mířit do sle-
mu srdcového, a proto jsou 3♠ jen 
ukázání barvy. Představte si, že sever 
může mít i třeba takový list: KQxxx 
10xx x xxxx, nebo ještě lépe: KQxxx 
10xx A xxxx. S prvním budete asi bo-
hužel hrát 3♥, protože vaše 3♦ part-
ner jen opraví, a s druhým listem 
bych v prvním kole raději použil ne-
gativní kontra (nebo 2♠) a pak někdy 
opatrně fitnul srdce, pokud nebu-
de žádná odezva od partnera. Mož-
ná i proto se mi moc nelíbí hláška 

♠ A109862  ♥ 8  ♦ KJ97  ♣ KQ
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3♦, pokud bych tím měl ukázat ká-
rové hodnoty. Myslím, že tato nabíd-
ka by měla být alertována jako jediná 
možná výzva - kontra je kooperativní 
a 3♥ jen předražení. V situacích, kdy 
soupeři nenechali vůbec žádné mís-
to, je dobré mít domluvu, že kontra 
plní funkci výzvy.

Pavel Pěkný:
Partner hláškou 3♠ rozhodně přijal 

výzvu do hry a ukazuje, že to má v rám-
ci toho, co slíbil hláškou 2♥, moooc 
pěkné. Myslím, že slem ještě není úpl-
ně vyloučen a jsem pro cue-bid 4♣.

Čtenáři:
Otázkou je, co znamenají partnero-

vy 3♠. Jisté je, že se partner již neza-
jímá jen o hru, ale má najednou sle-
mové ambice. V každém případě mu 
karta z původních 5–8 bodů značně 
narostla. Čím to může být? Od doby, 
kdy dal slabé 2♥, se staly jen dvě vě-
ci. Soupeř dražil 3♣ a já 3♦. Dovedu 
si představit podle stylu dvojice jen 
dvě varianty. 

Pokud na třetím stupni dražíme 
přirozeně, partner má 4list, ale spí-
še 5list pikový, který nechtěl dříve ří-
ci, protože by neukázal fit pro srdce. 
A tedy zřejmě má krátkost v jedné 
levné, asi v kárech, aby viděl vylouče-
ní trefové, a že nám partie nese hod-
ně zdvihů i s málo body. Důvody pro 
tuto variantu, které dávám i já před-
nost, pěkně rozvedl Zdeněk Frabša.

Pokud ale licitujeme již na třetím 
stupni krátkosti, má partner singl 
pik. Pak jeho karta obsahuje defektní 
kára, což po mé hlášce neví. 

Podobné názory na 3♠ jako Zdeněk 
Frabša má i část čtenářů. 

Michal Kopecký: „3♠ by měly být 
naturální, takže určitě budu chtít 
hrát v pikách kvůli trefové krátkosti. 
Sice víc asi nesplníme (i když s KQxxx 
- xxx - x - Qxxx by slem mohl jít). Uká-
ži partnerovi zájem a uvidí se.“

Eva Dítětová: „Partie se mi líbí, vy-
padá to na vyloučení trefové a mož-
ná i kárové, uvažuji o slemu. Dražím 
4♣ – cuebid a čekám, jestli partner dá 
cuebid kárový.“

Jde o partii z polské ligy a ve sku-
tečnosti měl partner

a malý slem, lépe v pikách, byl praktic-
ky shora. To cítili i čtenáři, kteří dražili 
v 50% cuebid 4♣ a jen v 31% 4♠.

Problém 3

David Vozábal:
4♦. Těžko říci, zda je to forsing či 

nikoli, partner stejně asi řekne 5♦ 
a jednou spadneme. Úplně nejradši 
bych býval dal kontra, nejčastěji 3♠ 
jednou spadnou, ale v týmové sou-
těži je to příliš velký risk – je to ba-
lancování na hraně a soupeři klidně 
mohou splnit.

Anatol Filip:
4♦. Tato situace ilustruje slabinu 

stylu, jakým jsme zvyklí od pradáv-
na dražit. Správně by bylo nejdříve 
uzhodnit partnerovu barvu s význa-
mem „aspoň invit“ a až pak se pří-
padně ptát na něco. Teď partner neví 
o károvém fitu (i když může tušit, že 

♠ KQJ96  ♥ 1063  ♦ 6  ♣ Q864
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nějaká kára máme) a jeho pas je mé-
ně informativní. Doporučoval bych 
hrát v situaci v předešlém kole 3♣ 
jako nadějné zvýšení, a 3♦ jako ry-
ze soutěžní.

Zdeněk Frabša mladší:
4♦. Partner už po 3♠ západu mu-

sel vědět, že máme kárový fit, a svým 
pasem vyjádřil pravděpodobně mi-
nimum zásahu, tak 11–13 bodů. Do-
konce si myslím pod vlivem na-
bídky západu, že partner může mít 
i jen AKQxxx a nic vedle. Co je však 
téměř jisté, že do vlastního závaz-
ku odevzdáme dva pikové zdvihy 
a asi i zdvih na srdcového krále (ne-
bo trumfový či trefový). Pokud ale má 
partner např. KJx v srdcích a AKQxx 
v kárech, dorazí do manše. Dokonce 
se může i stát, že 4♦ budou bez jedné, 
pak ale soupeři téměř jistě splní 3♠. 
Kontra myslím nebude správná akce, 
západ je svéprávný, když dobrovolně 
ve druhé draží na třetí stupeň, jistě 
má svou nabídku podpořenou dob-
rou útočnou kartou (AKQxxxx Kxx -- 
xxx). Pokud by východ dražil 4♠, má 
závazek 5♦ výrazně větší šanci. 

Pavel Pěkný:
Kontra. Určitě chci ještě dražit, 

protože partnerův zásah ve druhé 
hře by měl slibovat slušný list. Tady 
to chce mít další dohody. Já jsem „od-
kojený“ polským trefem, kde kontra 
v takové situaci bylo dalším dotazem 
na zádrž. Ale mohly by fungovat i 3BT 
jako ukázaní polozádrže, když zádrž 
asi mít nemohu, neboť jsem použil 
2♠ v předcházejícím kole.

Čtenáři:
Čtenáři volili nejčastěji kontra 

v 44% nebo 4♦ v 25%. Opět je vidět, 
jak je v soutěživé dražbě důležité mít 
dohodnuty sledy ukazující fit, pří-
padně superfit, a jak je důležité roz-
lišit situace, kdy dražíme v obraně 
a kdy v útoku.

Domácí turnaje
To m á š  F o ř t

Memoriál Karla Textora

Individuál, 10.12.2005, 28 hráčů
1. Lauer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.81
2 Laštovička  . . . . . . . . . . . . . . . . 56.12
3. Dítětová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.68
4. Kopřiva  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.54
5. Hnátová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.48
6. Martynek  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.17
7. Fořt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.80
8. Suchá  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.27
9. Holý  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.16
10. Medlín jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . 53.10

Velká cena Kralup

14.1.2006, 36 dvojic
1. Pokorná - Kopřiva  . . . . . . . . . 63.89
2. Hnátová - Martynek j.  . . . . . 61.48
3. Kopecký - Volhejn  . . . . . . . . . 59.73
4. Hradil - Svoboda  . . . . . . . . . . 59.28
5. Šídlová - Pulkrab  . . . . . . . . . . 58.88
6. Noga - Špírek A.  . . . . . . . . . . . 58.54
7. Svobodová - Lančová  . . . . . . 55.71
8. Krása - Raboch  . . . . . . . . . . . 55.52
9. Jabornický - Kubšovský  . . . . 53.85
10. Tomčíková - Medlínová  . . . 53.45
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Krátce
To m á š  F o ř t

Přebor republiky párů IMP

Finále se konalo 4.–5.2.2006 v klubu BK 
Praha, Italská ulice, za účasti dvanácti 
dvojic postupujících z kvalifikace.

1. Zadražil – Vozábal  . . . . . . . . . . . 214
2. Martynek j. – Martynek s.  . . . . . 210
3. Haman – Pivnička  . . . . . . . . . . . 177
4. Horáček – Vaněk . . . . . . . . . . . . . 172
5. Šlemr – Zajíček  . . . . . . . . . . . . . . 160
6. Hnátová – Raboch  . . . . . . . . . . . 155
7. Janková – Macura . . . . . . . . . . . . 155
8. Bráza – Urban . . . . . . . . . . . . . . . 153
9. Sigmund – Jelínek P.  . . . . . . . . . 148
10. Vondřich – Tomčíková . . . . . . . 143

Memoriál Aloise Mariánka

Bridžový klub LOJZO – Rožnov pod Rad-
hoštěm uspořádal v sobotu 18. února 
2006 v Klubu Na staré střelnici v Hra-
nicích 6. ročník párového turnaje. 

1. Martynek j – Kopecký M  . . . . 66.72
2. Vajdová – Vozábal D.  . . . . . . . 62.21
3. Krausová – Kocián B.  . . . . . . 61.75
4. Janková – Šlemr  . . . . . . . . . . . 60.82
5. Frabša j. – Hlaváč R.  . . . . . . . 58.97
    Knápek – Kvarta  . . . . . . . . . . . 58.97

Helman Cup – Vídeň 
(přebor ČR juniorů)

18.12. 2005 proběhl ve Vídni přebor 
ČR juniorů. Z 36 dvojic ze čtyř států 
bylo až 21 a 1/2 českých. Ale nešlo jen 
o kvantitu. Sedm míst v první desítce 
hovoří i o tom, že naši junioři hráli ve 
Vídni první housle i co do kvality.

1. Beran – Vlachová CZE . . . 62.66
2. Szegedi – Mraz HUN . . 62.45
3. Hoderová – Janková CZE . . . 60.06
4. Medlín – Staněk CZE . . . 59.49
5. Schulz – Kutny AUT  . . 57.62
6. Novotný – Pojman CZE . . . 56.84
7. Kopecký – Macura CZE . . . 56.29
8. Grümm – Felmy AUT  . . 55.91
9. Vozábal – Šlemr CZE . . . 55.85
10. Kovář – Hlaváč CZE . . . 55.76

7. Minaříček – Nesvadba  . . . . . 56.08
8. Hájek – Vachtarčík  . . . . . . . . 55.84
9. Tomčíková – Lauer  . . . . . . . . 55.44
10. Heroutová – Nováčková  . . . 55.27

Vítězové VC Kralup
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Internetová liga

Do finále internetové ligy českoslo-
venských družstev postoupila ze zá-
kladní části družstva H2O a Lozorno.

Loňští finalisté H2O hráli ve slože-
ní: M. Pícha, P. Blatný, P. Horák, L. Ho-
rák, J. Hájek, D. Vachtarčík.

Lozorno: E. Velecký, I. Jedlička, R. 
Vašíček, J. Tomčáni, M. Škunda, M. 
Velčko.

Finále se hrálo na 40 rozdání. Prv-
ních 20 rozdání 12. prosince 2005 
a druhých 20 rozdání 19. prosince. 
Lozorno rozhodlo zápas již v první po-
lovině a ten celkově skončil 143:114.

Pozvánka na II. ročník
Veľkej ceny Košíc

Termín:12.–14. mája 2006 
Miesto konania: Domov mládeže SPŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským, 
Jedlíkova 11., 040 11 Košice. 
Hlavný rozhodca turnaja: Dušan 
Šlachta
Štartovné: za družstvo . . . . . .600 SKK

za pár  . . . . . . . . . .400 SKK
Ubytovanie na mieste: Domov mlá-
deže SPŠ s vyučovacím jazykom ma-
ďarským, Jedlíkova 11., 040 11 Košice. 
Izby 2 posteľové (možnosť bývať sa-
mostatne), vždy 2 izby majú spoloč-
né toaletné priestory. 
Cena: do 300,00 Sk/osoba/deň pre 
všetkých účastníkov. 
Inde v Košiciach: viď www.kosice.sk – 
informačné centrum – hotely, kde sú 
podrobne uvedené koordináty a  ak-
tuálne  ceny. 

Požiadavky na ubytovanie posie-
lajte na adresu kolhen@zoznam.sk, 
alebo Ing. Koloman Hencz č. tel. 055 
6221098. 

Prihlášky do turnaja posielajte na 
adresu: Košický bridžový klub, ulica 
Jána Čajáka 1, 040 01 Košice, alebo 
Ing. Gejza Boros, Vodná 4, 040 01 Ko-
šice, gboros41@hotmail.com, tel. 055 
6225723, Ing. Vojtech Belčák, Škul-
tétyho 2, 040 01 Košice, vojtechbelcak-
@iol.sk tel. 055 6255782, 0908 700423

Odposlechnuto
E v a  D í t ě t o v á

• Na posledním seniorském mis-
trovství zastavil novinář Benita Ga-
rozza a strčil mu pod nos kus papí-
ru: „Před třiceti lety jste na tuto kartu 
licitoval 4BT. Ukazovalo to kontrolu 
v srdcích?“ Dano de Falco, který s Be-
nittem hrál na tomto seniorském mi-
strovství, rychle odpověděl za něj: 
„Netrapte ho, vždyť si nepamatuje 
ani karty ze včerejška.“
• Na MS se rozhodli komentátoři, že 
uspořádají svůj bál a uveřejnili i se-
znam čestných hostů:
– Pan a paní Transferovi s jejich sy-
nem Jacobym a americkým synov-
cem Texasem. Ten ale nyní žije již 
dlouho v Johannesburgu a je nazýván 
Jihoafrický Texas.
– Hrabě Skvíz se svou chotí a se svý-
mi syny, dvojčaty dvojitým Skvízem 
a dcerou strip Skvíz, která je exotic-
kou tanečnicí.
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Lámejte si hlavu 
s námi
To m á š  F o ř t

N

S
EW

 J9 

  1074 

 Q863 

  QJ108  

 K87542

 82

 J10

 853

EW v druhé, zahajuje S

Problém 1

N

S
EW

 73

 KQJ5

 AK82

 Q52

 AKQ65

 A103

 64

 A83

 KJ98

 432

Přirozený výnos ♣Q vzal hlav-
ní hráč esem a partner přidal nepo-
vzbudivou ♣2. Pak zahrál ♠K, po-
kračoval malou do esa a třetí pikou, 
kterou přebil devítkou. Jak budete 
pokračovat?

Problém 2

 Sever   Jih
  2♣

2♦  2♥

2♠  3♥

4♥  4BT
5♣  5BT
6♥  pas

Výnos ♦Q. Jak plánujete sehrávku?

Problém 3

Jak rozehrajete následující kombinaci?

Dražba se asi příliš nelišila od té, kte-
rou bychom použili i my. Zajímavá 
byla jen hláška 5 BT, kterou se Jih ptal 
na levného krále a Sever jej popřel.

 Sever   Jih
1♠  2♥

3♥  4♥

4♠  5♦

6♥  pas

– Pan a paní Trefovi se svým obézním 
synem silným Trefem a italskými pří-
buznými Neapolským Trefem a řím-
ským Trefem.
• Po turnaji rozebírají hráči rozdání. 
„Uvěřil bys tomu, že splním to rozdá-
ní?“ ptá se jeden. „Ne, nikdy by mě to 
nenapadlo. Taky bys ho nesplnil, kdy-
bys ho hrál správně,“ odpovídá druhý.

Lá
m

ej
te

 s
i h

la
vu



Kuchyňské studio, které přijede za Vámi.

GALLEY – kuchyňské a nábytkové studio
Výhradní distributor a výrobce bridžových stolů pro Český bridžový svaz.




