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Mistrovství 
světa her 
Tomáš Fořt  
 

 
 
První mistrovství světa duševních her se 
odehrálo počátkem října v Pekingu, kde 
vlastně navázalo na předcházející letní 
olympiádu a následné soutěže. Zakládajícími 
členy se staly svazy šachů, dámy, go, bridže 
a xiangqi. Náš zájem se samozřejmě soustře-
dil na bridž, kde však českou republiku re-
prezentovali pouze junioři ve složení Hode-
rová, Janková, Kopecký, Macura, Teichman 
a Žylka.  
 

 
 
Konkurence byla obrovská - 74 silných druž-
stev z celého světa. Mezi nimi nechyběli ani 
slovenští junioři. Slovensko již začíná být na 
mezinárodním poli aktivnější než naše země, 
což se projevilo i účastí jejich open týmu na 
této soutěži a posléze i účastí všech tří jejich 
dvojic ve třech různých družstvech v Trans-
national Mixed Teams. 

Naši junioři skončili 21., když až vysoká 
prohra v posledním kole je připravila o 12. 
pozici, na které se průběžně v závěru soutěže 
drželi. Naopak vysoké vítězství by je ještě 
mohlo katapultovat mezi prvních 8 týmů, 
které postupovaly do čtvrtfinále. 
 
Slovenské juniorské družstvo skončilo 56. 
a open 14. v nejsilnější ze čtyř kvalifikačních 
skupin po 18 družstvech. Podrobněji se 
o výsledcích a hře slovenských hráčů píše na 
jejich oficiálním webu: 
http://www.bridgeclub.sk. 
 

 
 
Junioři ještě sehráli velký párový turnaj 
s účastí 200 dvojic a individuál. Ve finále 
párového turnaje se našim zástupcům již 
nedařilo tolik jako v kvalifikacích a Kopecký 
– Macura skončili na 84. místě. Naopak nově 
složená dvojice Janková – Žylka hrála 
v Consolation dobře a skončila na 6. místě. 
V individuálu dopadli nejlépe Kopecký na 7. 
a Macura na 9. místě ve skupině B. 
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Ve finále open týmů pak svedly velký boj 
Itálie a Anglií. Itálie po dvou segmentech 
vedla téměř o 60 IMP, ale po dalších dvou se 
Anglii podařilo stav srovnat. Nakonec ale 
Italové v posledních dvou částech již vítěz-
ství nepustili. 
 
Itálie  : Anglie 200:170 
 

 
 
Anglie byla letos veleúspěšná a tak měla 
želízko i ve finále žen. Zde však vítězství 
i přes neuvěřitelný finiš Číny těsně udržela. 
 
Anglie : Čína 223:222 
 
Další velké drama se odehrálo v seniorech, 
kde zvítězilo tentokrát Japonsko nad USA, 
když v předposlední části obrátilo zápas a v 
poslední těsný výsledek již ubránilo. 
 
USA : Japonsko 200:202 
 
V Transnational Mixed Teams domácí druž-
stvo Yeh suverénně porazilo Rusko. 
 
Yeh : Rusko 101:69 
 

� 

 

 
Celostátní liga  
Tomáš Fořt  
 
I. liga 
O víkendu 8.-9.11. se odehrála první část 
celostátní ligy. Týmy zatím sehrály jen třeti-
nu zápasů, ale i po nich se již startovní pole 
rozčlenilo podle předpokládané výkonnosti.  
 
  1. Acol 61 
  2. P.S. 60 
  3. JAS 54 
  4. Star 54 
  5. Esa 46 
  6. Polabiny 38 
  7. Callimero 37 
  8. FAJA 34 
  9. ZOO 29 
10. Triga 25 
 
A ještě několik ukázek ligové hry. 2. kolo, 
rozdání 29, oba v druhé, rozdával Sever. 
 ♠10982 

♥J1053 
♦Q10876 
♣- 

 

♠K743 
♥AK74 
♦9 
♣AQ83 

 

 

♠AQ 
♥Q982 
♦AKJ 
♣K752 

 ♠J65 
♥6 
♦5432 
♣J10964 
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Západ Sever Východ Jih 

Volhejn  Fořt  

  1♥ pas 

2 BT* pas 3♣ pas 

3♠ pas 4 BT* pas 

5♣* pas 5♠* pas 

7♥ kontra* pas pas 

7 BT pas pas pas 
 
2 BT byly s fitem a alespoň výzva. Zvolil 
jsem 3♣ ve významu přirozené pokusné 
hlášky a partner ukázal sám zájem o slem 
a hodnoty v pikách. To byla skvělá zpráva 
a tak jsem položil dotaz na klíčové figury. 
Partner ukázal tři z pěti. 5♠ pak ukázalo, že 
máme na lince všechna esa i krále s dámou 
v trumfech a ptal jsem se na vedlejší krále, 
případně na neukázanou rezervu, která by 
umožnila hrát velký slem. Partnerova trefová 
dáma byla ve zlatě a tak přímo dorazil do 7♥.  
 
Při trumfech 3–2 ukáže hlavní hráč po vy-
trumfování karty, ale tak jak ve skutečnosti 
rozdání vypadá, nelze závazek splnit. Sever 
nebyl tak velký hamoun, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Naše dražba spíše suge-
ruje, že jsem zahájil na pětilist a partner 
slíbil čtyřlist. Pokud máme devítifit a jsou 
dvě topfigury za ním, což je docela pravdě-
podobné, hlavní hráč jistě odehraje bezpečně 
napřed osamocenou figuru a splní závazek. 
 
Takže zvolil výnosové kontra. Nalezení jeho 
chicane by jistě nečinilo partnerovi problé-
my. Měl jsem utéct do 7 BT sám, ale Vítek 
to učinil bez velkého váhání také. 

Výnos přišel ♠10. Vítek vzal dámou, odehrál 
dvě srdce a potvrdil si špatnou rozlohu 
v srdcích. Pak zahrál krále trefového a také 
podle předpokladu se ukázala chicane trefo-
vá. Stále ale má shora jen 11 zdvihů. Dva-
náctý by mohl dát impas kárový, ale třináctý 
bude třeba vytvořit.  
 
Přešel tedy trefovým esem do ruky, odkud 
zahrál kárový impas. Když impas seděl, 
odehrál ještě kárové eso, na které zahodil 
srdci a kárového krále, na kterého zahodil 
tref. 
 
 ♠982 

♥J10 
♦- 
♣- 

 

♠K74 
♥7 
♦- 
♣Q 

 

 

♠A 
♥Q9 
♦- 
♣75 

 ♠J5 
♥- 
♦5 
♣J10 

 

 
Nyní je závazek jistě ke splnění. Víme od 
startu, že piky drží jen jeden ze soupeřů. Je-li 
to Sever, odehrajeme pikové eso a na tref je 
ve skvízu mezi drahými barvami.  
 
Drží-li čtyři piky Jih, je naopak po odehrání 
srdce v křížovém trefo-pikovém skvízu on. 
Ti, kdo nemají v oblibě křížové skvízy, ne-
musí odehrávat poslední káro a tím vytvoří 
pozici pro obyčejný poziční skvíz. Zde však 
padá nevýhoda běžného křížového skvízu, 
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kterou je nemožnost určit přesný počet karet 
skvízovaného, neboť je znám počet trefů 
Jihu. 
 
V každém případě je ale jistota závazku 
zatím relativní, protože nelze pokrýt obě 
varianty najednou. Nelze ani přesně určit, 
kdo má pikový čtyřlist, protože při záměně 
♠2 a ♦5 mohou soupeři bránit stejně. Vítek 
ale správně usoudil, že odhození všech vel-
kých kar a ponechání si malé pětky je ne-
pravděpodobné, zahrál na piky u Severu 
a splnil. Tím získal pro družstvo rozhodují-
cích 20 IMP. 
 
Zajímavá byla i partie 4 ze třetího kola. Oba 
v druhé, rozdával Západ. 
 ♠KJ107642 

♥6 
♦7 
♣A873 

 

♠Q9 
♥A974 
♦KQJ94 
♣42 

 

 

♠5 
♥10832 
♦A653 
♣KQJ10 

 ♠A83 
♥KQJ5 
♦1082 
♣965 

 

 
Je zvláštní, že se v různých zápasech vytvá-
řejí různá témata. U našich stolů se sehrávaly 
pikové závazky. Partner se drobně odchýlil 
zahájením 1 BT (12–14) a Sever vstoupil 2♠. 
Použil jsem pobídkové kontra, na které part-
ner vybral 3♥. Měl jsem velkou chuť dorazit 
s v průměru 23 body a pravděpodobným 
vyloučením pikovým do čtyř, ale nakonec 

jsem se ovládl a nechal soupeře sehrávat 3♠, 
když je zalicitovali.  
 
Vynesl jsem ♣K a po dvojce partnera pokra-
čoval ♣10. Soupeř vzal druhé kolo esem, 
zahrál dvě kola piků a pokračoval malým 
srdcem do krále stolu a esa partnera. Ten 
zahrál káro, ale nebylo síly, která by mě 
donutila vzít jej hned esem a odehrát trefy. 
Byl jsem si jist, že partner, který ukázal dubl 
pik, už nemůže mít po zahájení 1 BT dubl 
tref. Má tedy čtyři trefy a my musíme rychle 
stáhnout tři kára a porazit závazek. Naštěstí 
jsme zadali jen nadzdvih. 
 
Na našem druhém stole byl náš pár odváž-
nější a sehrával 4♠ kontra. Tam by se po-
dobná obrana velmi hodila, ale soupeři brá-
nili přesně a tak jsme v rozdání ztratili 9 
IMP. Teoreticky je správné vydražit 4♥, 
které jsou při opatrnější hře -1 a mohou 
soupeře vyhnat do nesplnitelných 4♠. Ale 
neopatrné trumfování může vést ke katastro-
fě, jako v jiném zápase, kde EW sehrávali 4♥ 
s kontrem a spadli 3x v druhé za 800. 
 
Na druhém stole tohoto zápasu hráli soupeři 
také 4♥, ale tentokrát bez kontra. Zisk se zdá 
být jistý. Jenže co je dnes jisté. Sever vynesl 
káro a hlavní hráč, který se obával kárového 
snapu, rychle trumfnul esem a malou. To 
sice splnilo primární cíl tohoto zahrání, že si 
totiž soupeři snap již opravdu nedali, ale 
velký sukces to vskutku nebyl. Jih vytrum-
foval a obrana má tři srdcové, sedm piko-
vých a jeden trefový zdvih. Celkem 11 
a tedy bez osmi za 800. Tak tomu říkám 
velmistrovská remiza. 
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II. liga 
Také 2.celostátní liga má za sebou první 
třetinu základní části. Zatím vede LGM z 
Nového Města nad Metují.  
 
  1. LGM 66 
  2. SUKL 58 
  3. Teplice 56 
  4. Perstejn 51 
  5. Chaos 47 
  6. Logik 41 
  7. P.P. 38 
  8. ESO 33 
  9. HABRA 31 
10. Ladies  28 
 
III. liga 
Současně s první ligou se rozehrála také 
regionální kola III. ligy. Z české i moravské 
části postupují vždy první tři družstva do 
finále, jehož vítěz bude mít druhou ligu 
zajištěnou a druhý a třetí o ni budou ještě 
muset bojovat v baráži. 
 
Česká regionální III.liga 
1. SoVa 92 
2. Labe 87 
3. Kralupy 72 
4. AlKyTa 71 
5. Trutnov 68 
6. Myš 60 
 
Moravská regionální III. liga 
1. Klubko zmijí 72 
2. Ostrava 45 
3. Dorost Havířov 37 
4. Potěr Havířov 17 
� 

 

Přebor v 
individuálu 
Tomáš Fořt  
 
V pražském klubu BKP proběhl 6.12.2008 
za účasti 24 hráčů přebor republiky v indivi-
duálu konaný jako memoriál Karla Textora. 
Eva Dítětová si především zásluhou skvělé-
ho prvního kola zajistila po sedmi letech 
znovu první místo.  

 
 
  1. Dítětová 57.92 
  2. Literák 56.67 
  3. Kopřiva 54.79 
  4. Tomčíková 54.17 
  5. Laštovička 53.96 
  6. Modritzer 53.54 
  7. Textor 53.33 
  8. Baláš 52.50 
  9. Vondřich 52.08 
      Vrkoč 52.08 
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I když se individuál hrál jednotným systé-
mem, k jednotnosti měla rozdání u různých 
stolů daleko. 
 
1. kolo, rozdání 8. oba v první, rozdával 
Západ. 
 ♠KQ10 

♥KJ87 
♦8 
♣K10762 

 

♠J62 
♥- 
♦AQ1097654 
♣85 

 

 

♠A98754 
♥6 
♦J2 
♣AQJ9 

 ♠3 
♥AQ1095432 
♦K3 
♣43 

 

 
U našeho stolu zahájil Západ 4♦. Sever je 
v tak trochu nepříjemné situaci. Nemá sice 
esa, která by v rozlohové partii byla vhodná, 
ale má primérku a krátká kára, takže nako-
nec dal přednost kontru před příliš opatrným 
pasem. Západ pasoval a dražba došla ke mně 
na Jihu. 4♥ se mi zdálo podlicitováním. 
Takovou hlášku bych volil i se čtyřlistem 
srdcovým a nula body. I když jsem měl sto 
chutí dražit s tolika zdvihy navíc rovnou 
slem, ovládl jsem se a zalicitoval jen 5♥. To 
už bylo stejně nejen o zdvih výše než v partii 
je, ale partner s tak pěknými srdci i tak dora-
zil na 6♥.  
 
Když soupeř na Východě nevydržel a se 
dvěma esy okontroval, zauvažoval jsem na 
chvíli, zda nehrozí snap kárový a zda tedy 
není vhodnější utéct do 6 BT. Ale i když 

v individuálu není nic jasné, usoudil jsem, že 
kontra spíše kárový výnos zakazuje a raději 
zapasoval. Výnos přišel opravdu ♠2. Položil 
jsem krále a Východ, který nevěděl, zda jeho 
partner nemá naturální pikový výnos sing-
lem, pik vzal esem a vrátil. Zahodil jsem 
tedy oba trefy a pokusil se zahrát na trefy 
3-3. Bohužel se nedaly vypracovat dvě a tak 
jsem jednou spadl.  
 
Výsledek to nebyl valný, ale nakonec získal 
40%. Při pozdější analýze, když jsem počí-
tal, jak by dopadl závazek 6 BT, jsem nako-
nec dospěl k názoru, že partie mohla skončit 
mnohem větší katastrofou. Do 6 BT by nej-
spíš přišel trefový výnos a kárové vrácení. 
Po osmi stažených kárech by vznikla kon-
covka: 
 
 ♠KQ 

♥- 
♦- 
♣K107 

 

♠J62 
♥- 
♦4 
♣5 

 

 

♠A9 
♥- 
♦- 
♣AQJ 

 ♠3 
♥AQ10 
♦- 
♣4 

 

 
Na poslední stahované káro by byl stůl ve 
skvízu mezi piky a držením v trefech. Obra-
na by tak získala všech 13 zdvihů. A padnout 
kontrovaně dvanáctkrát na v útoku vydraže-
ný slem nebývá zase tak časté. 
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Další rozdání, které mě zaujalo, je z druhého 
kola. Rozdání 2, NS v druhé, rozdával Vý-
chod. 
 ♠A94 

♥KQJ9842 
♦A4 
♣A 

 

♠Q76 
♥A10763 
♦J3 
♣1032 

 

 

♠KJ10 
♥5 
♦Q10876 
♣Q854 

 ♠8532 
♥- 
♦K952 
♣KJ976 

 

 
Po dvou pasech pojal Západ v první proti 
druhé v této partii ne zcela šťastnou myšlen-
ku zablokovat. Odvážně tedy zahájil 2♥. 
Michal Textor na Severu zapasoval, Východ 
také a dražba došla ke mně na Jihu. 
S chicane se mi moc reopen kontra dát ne-
chce, ale pas je příliš zbabělý a 3♣ také mají 
do ideálu daleko. Nakonec jsem kontra dal 
a partner podle předpokladu zapasoval. Vše 
se však nakonec v dobré obrátilo, svých 10 
zdvihů v srdcích jsme udělali i v obraně. 
1100 pak dalo čistý top. 
 
A ještě jeden typický individuálový závazek. 
2. kolo, rozdání 21, NS v druhé, rozdával N. 
 

Západ Sever Východ Jih 

 1♣ pas 1♥ 

2♦ 3♣ 3♦ kontra 

pas 3♥ pas 4♥ 

pas pas pas  

 

 ♠J64 
♥A7 
♦103 
♣AK10873 

 

♠107 
♥Q432 
♦AQJ5 
♣QJ9 

 

 

♠K532 
♥1086 
♦K986 
♣54 

 ♠AQ98 
♥KJ95 
♦742 
♣62 

 

 
Musím pochválit Jirku Kopřivu na Západě 
za pěknou hlášku 2♦, bez níž bychom asi 
dospěli do běžného beztrumfového závazku. 
Partnerovi 3♣ jsou možná trochu nadsazené, 
ale nakonec má o tři karty v trefech více, než 
slíbil a bridž se hraje na zdvihy a ne na body. 
Dal jsem kontra jako vyjádření rezervy 
a pikového čtyřlistu a když partner zvolil 
drahou, dorazil jsem do hry.  
 
Škoda jen, že nevybral delší piky, v těch 
jsem mohl svých 10, dokonce i 11, zdvihů 
splnit. Také není špatný pas na kontrovaná 
3♦. I ten k tučnému nápisu pro naši linku. 
Výnos přišel károvým esem následovaným 
károvou dámou. Pak přišla ♣9. Dlouho jsem 
uvažoval o položení desítky, ale nakonec 
jsem usoudil, že ani úspěšný impas nic neře-
ší a přidal velkou. Pak následoval ♠J, a když 
získal zdvih, pik do dámy, do kterého vy-
padla desítka. Usoudil jsem, že ♥Q má již 
hráč, který zasáhl a pokračoval ♥J. Kdyby 
Západ pokryl, bez problémů bych již svých 
10 zdvihů získal. Západ ale opět osvědčil 
kvality, nepokryl a tak jsem padl. � 
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Festival v 
Mersinu 
Tomáš Fořt  
 

 
V rozlehlém sportovním komplexu turecké-
ho města Mersinu se konal jeden z velkých 
bridžových festivalů, tentokrát dokonce 
i s českou účastí.  
 
Mersin mě příjemně překvapil. Jde o moder-
ní rozsáhlé přístavní město téměř na nejjiž-
nějším konci Turecka u syrských hranic. 
Uvádí se, že má skoro 900 tisíc obyvatel 
a přilehlými obcemi dokonce přes dva mili-
ony. Jeho přístav s 23 moly je po Istanbulu 
druhý největší v Turecku a celá oblast získa-
la na významu zhruba před 150 lety, když se 
mersinská provincie stala významným doda-
vatelem bavlny místo poraženého americké-
ho Jihu, který bez pomoci otroků již nemohl 
Turecku konkurovat. 
 
Oblast neobsahuje žádné významné historic-
ké památky, a tak jedinou zajímavostí bylo 
městečko Tarsus, kde se narodil apoštol 
Pavel, a kterým jsme při cestě na letiště 
projížděli.  

 
 
Ubytování jsme měli v apartmánovém hotelu 
Soli ve stejnojmenné části města nedaleko 
od pláže. Pořadatelé nám sice nabízeli bližší 
a zřejmě i luxusnější hotel Hilton, ale mys-
lím, že jsme neprohloupili. Cesta autobusem, 
kterým nás sváželi do hrací místnosti, trvala 
sice půl hodiny, ale celou cestu bylo na co se 
dívat – moderní věžáky, velká nákupní cent-
ra a mezi tím mešity. 
 

 
 
Společenský život se odehrával i na balko-
nech, které byly často i ve věžácích velmi 
rozlehlé a občas i speciálně upravené. Neby-
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lo výjimkou, že se zde večer usadila celá 
rodina, poslouchala tureckou hudbu a disku-
tovala. A ještě ve dvě hodiny v noci, když 
jsme se vraceli z hrací místnosti, bylo vidět 
dost lidí v hospůdkách i světla v oknech a na 
balkonech.  
 
Zajímavé byly také široké bulváry, občas 
vybudované i na místech, kde bude zřejmě 
město stát až za několik let. Vzhledem 
k mnohakilometrové rozloze města svážely 
děti ze škol a školek pod dohledem učitelek 
speciální školní autobusy. 
 

 
 
Pláž jsme měli na dohled, moře bylo i v říjnu 
teplé, ale hrací program byl nabitý, takže 
jsme se stihli v moři vykoupat jen první den.  
 
Ten samý den jsme také zvládli restauraci na 
pláži. Pro toho, kdo ještě nezažil oběd 
v turecké restauraci, šlo o nezapomenutelný 
zážitek. Různé placky, papričky, zelenina, 
postupně několik předkrmů a pak čerstvé 
ryby na grilu, které jsme si přímo vybrali. 
Vždy, když jsme mysleli, že je oběda konec, 

přišel ještě další chod a na závěr ovoce 
a cukrovinky. Nevím, jak by to zvládli 
v plné sezóně, ale ten den kolem nás obíhalo 
šest číšníků, neustále dolévali nápoje a do-
dávali další a další jídlo.  
 

 
 
Restaurace vypadala dost luxusně a tak jsem 
se trochu obával závěrečného zúčtování, ale 
oběd nakonec vyšel mnohem levněji než 
u nás hotové jídlo v obyčejné restauraci. 
 

 
 
Na turnaji jsme se pak stravovali mnohem 
skromněji a většinou jsme si dávali místní 
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chutnou specialitu – kebab zabalený v plac-
ce, který také opékali na nádvoří přímo před 
hracími místnostmi. 
 
Nejen bridžisté, ale i lidé ve městě byli neu-
věřitelně přátelští a stále nám chtěli s něčím 
pomoci. Jsou také mnohem bezprostřednější 
a společenštější než u nás a zde, daleko na 
jihu, nezkažení zahraničními turisty jako 
v okolí Antalye. Starší generace má ovšem 
až na výjimky s cizími jazyky velké potíže 
a tak většina pokusů o komunikaci ve městě 
nedopadala příliš úspěšně. 
 
Mnozí hráči nám u stolu velice mile děkovali 
za to, že jsme na jejich turnaj přijeli a zvali 
nás také na další turnaje. Ty jsou ovšem, 
vzhledem k tomu, že v turecké federaci je 
registrováno přes 10 000 bridžistů, početněji 
obsazené, než je zvykem u nás. Například 
z kvalifikace mistrovství Turecka družstev 
postupuje do finále v Istanbulu prvních 64 
družstev.  
 
Vlastní bridžový festival se konal ve velkém 
sportovním komplexu a skládal se ze švýcar-
ského turnaje týmů, skórovaného kombino-
vaným hodnocením, hlavního tříkolového 
párového turnaje a tří vedlejších sponzoro-
vaných turnajů. Dochvilnost ale není zrovna 
typická turecká vlastnost, a tak se nikdo 
nepozastavoval nad tím, že turnaje běžně 
začínaly o hodinu později, než bylo určeno, 
nebo že se autobus zpozdil o půl hodiny. Na 
druhou stranu vše vždy nějak dopadlo, 
a když někdo náhodou chyběl u autobusu, 
řidič počkal nebo pro něj došel.  
 

Turečtí bridžisté mají mnohem větší respekt 
k autoritám než je tomu zvykem u nás. 
Jakmile rozhodčí řekne „nehrajte“, všichni – 
celý veliký sál – opravdu položí karty, po-
slouchají a čekají, co bude rozhodčí říkat. 
Brzy jsme pochopili, že na tento pokyn je 
potřeba opravdu položit karty na stůl 
a nehrát, protože jinak nám naši soupeři 
prostě vzali karty z rukou a vrátili je zpátky 
do krabice se slovy: „teď nesmíme hrát, bude 
informace“. 
 

 
 
V turnaji družstev se zúčastnilo 70 týmů, 
většinou tureckých. Kromě českého zde hrál 
i slovenský, německý a anglický, ten napří-
klad vedený Paulem Hackettem. Po 18-ti 
kvalifikačních kolech prvních 8 postupovalo 
do finále K.O.  
 
Naše družstvo ve složení Vít Volhejn, Yusuf 
Đşitemiz, Eva Dítětová a Tomáš Fořt bojova-
lo stále o postup, ale v posledním kole jsme 
prohráli s pozdějšími stříbrnými medailisty 
Taşal a skončili o jediný VP za postupem do 
finále na 9. místě.  
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1.HACKETT 154 

2.MALATYA 147 

3.GERMANY 147 

4.MAKSOY 146 

5.GÖZDE OPTİK 144 

6.ONTARIO 140 

7.TAŞAL 140 

8.DARILMAZ 137 

9.EVA 136 
 
I když startovní pole bylo veliké a 9. místo je 
jistě úspěch, přeci jen bych mnohem raději 
získal o ten jeden bod více. 
 
Z turnaje týmů pochází i následující rozdání. 
 
Oba v první, rozdával Východ. 
 ♠AKQ62 

♥10754 
♦6 
♣J83 

 

♠10843 
♥KQ62 
♦J92 
♣62 

 

 

♠J9 
♥A93 
♦KQ104 
♣K1074 

 ♠75 
♥J8 
♦A8753 
♣AQ95 

 

 
Nutno říci, že Vítek si dal u rozdání nižší 
laťku. Sehrával jen 1♠, kdežto naši soupeři 
2♠. Ale Vítek splnil +2, ale u nás byl výsle-
dek -1. 
 

 
 
Výnos přišel na obou stolech stejný - ♦K. 
Pak také stejně následovalo srdce vzaté ♥Q 
a trumf. Zde se cesty obou hlavních hráčů na 
chvíli rozešly. U nás zahrál soupeř tref do 
dámy, kdežto Vítek mnohem lépe ♣J, pokry-
tého králem a esem. Pak opět následovaly tři 
stejné zdvihy. ♥J propuštěný do esa, ♠J vzatý 
hlavním hráčem a třetí velký pik. 
 
U nás vznikla koncovka: 
 ♠62 

♥107 
♦- 
♣J8 

 

♠10 
♥K6 
♦J9 
♣6 

 

 

♠- 
♥9 
♦Q10 
♣K107 

 ♠- 
♥- 
♦875 
♣A95 
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Hlavní hráč zahrál bezelstně ♣A a tref. Eva 
jej však zkrátila dalším trefem, na který jsem 
zahodil srdce a současně jsem nárokoval 
poslední tři zdvihy. 
 
Vítek měl koncovku i strategii o poznání 
lepší: 
 ♠62 

♥107 
♦- 
♣83 

 

♠10 
♥K6 
♦J9 
♣6 

 

 

♠- 
♥9 
♦Q10 
♣1074 

 ♠- 
♥- 
♦875 
♣Q95 

 

 
V koncovce výše snapl káro a zahrál tref do 
devítky. Když držela, pokračoval dalším 
károvým snapem, čímž realizoval oba malé 
trumfy a opět trefem na stůl. Západ sice 
může přebít trumfem, ale musí nakonec 
vynést srdce do Vítkovy desítky. 
 
Hlavního silně obsazeného párového turnaje 
se zúčastnilo 224 dvojic. Vít Volhejn s tu-
reckým partnerem skončili 81. Naše dvojice 
Dítětová – Fořt zdaleka nesplnila výkon-
nostní cíl. Chtěl jsem původně skončit do 70. 
místa, ale nakonec jsem byl rád, že to bylo 
do 140. 
 
Turci hráli páráky neuvěřitelně dobře a od-
vážně. Hned v první partii třetího kola napří-

klad rozehrál hlavní hráč v druhém zdvihu 
trumfy, když nikdo nezasáhl do licitace. 
 

♥KJ932  ♥A86 
 
Bez sebemenšího zaváhání vynesl ♥J 
a úspěšně propustil. Inu v Turecku se prostě 
hrají turecké impasy. Je to tak asi doopravdy, 
protože i Vítkův turecký partner zahrál, 
i když až v koncovce, impas klukem.  
 

 
 
A ještě jedna obrana v podání naší dvojice. 
NS v druhé, rozdával Jih. 
 ♠- 

♥KQ1074 
♦A1073 
♣K854 

 

♠1076432 
♥J9 
♦KQJ 
♣102 

 

 

♠AKJ5 
♥A532 
♦985 
♣Q9 

 ♠Q98 
♥86 
♦642 
♣AJ763 
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Trefový závazek je bezpečnější, ale Turci 
oslněni vidinou více bodů za drahou barvu 
skončili ve 2♥ ze Severu. Eva vynesla ♠A, 
které hlavní hráč přebil.  
 

 
 
Zdá se, že Turci opět dobře odhadli párovou 
situaci. Do 3♣ ponese Západ a po evident-
ním károvém výnosu splní Jih maximálně 
130. Do srdcí sice hrozí zkrácení piky, ale to 
je jen platonická hrozba, protože hlavní hráč 
pak piky i kára drží a tak i po pikovém po-
kračování získá devět zdvihů a 140.  
 
Ale z otevřených karet se partie hraje snad-
něji než u stolu. Hlavní hráč přešel na stůl 
trefovým esem a zahrál srdce do krále. To 
ale Eva propustila. V kombinaci s mou de-
vítkou Turek usoudil, že je větší šance na 
dubl eso u mě. Odehrál ještě ♣K a pak zahrál 
malou srdci. Tu jsem vzal klukem a otevřel 
kára. Pik by v tento moment nebyl příliš 
vhodný, protože hlavní hráč by zahodil káro 
a splnil. Hlavní hráč vzal kárové eso a po-
kračoval v trumfech. Obrana nyní stahuje 
dvě kára a teprve po nich hraje pik. 
 

 ♠- 
♥7 
♦10 
♣85 

 

♠10764 
♥- 
♦- 
♣- 

 

 

♠KJ5 
♥5 
♦- 
♣- 

 ♠Q9 
♥- 
♦- 
♣J7 

 

 
Hlavní hráč je bezmocný. Kdyby přebil, 
naprosto by ztratil kontrolu nad partií, a Vý-
chod by získal poslední tři zdvihy. Takže 
zahazuje vypracovaný tref. Eva ale bere, 
přibíjí jej pikem na stůl a bere en pasant svůj 
malý trumf jako porážející zdvih. 
 

 
 
Pohárů a medailí bylo úměrně počtu účastní-
ků. Předávali je primátor města a guvernér 
oblasti (u nás bychom řekli hejtman kraje). 
Ti přijeli na rozdílení cen v autech s vlaječ-
kami a za doprovodu policie. 
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Příchod primátora s doprovodem 

 
Guvernér ostatně nebyl jen pasivním účast-
níkem předávání cen, ale aktivně si zahrál 
jeden večerní turnaj pod dohledem osobních 
strážců a osobních číšníků, kteří mu nosili 
jeho oblíbený čaj. 
 

 
Guvernér oblasti Mersin v zaměstnání 

 
A jak jsem pochopil, guvernér se také aktiv-
ně zasloužil o výrazné vítězství Vítka 
Volhejna v tomto turnaji. To vše se odehrá-
valo za přítomnosti novinářů, fotografů 
a televizních kamer. 
 

 
Guvernér oblasti Mersin v akci 

 
Nebylo to ostatně naše jediné setkání s tele-
vizí. Ta natáčela i předávání cen a natočila 
také interwiu s Evou Dítětovou, která tak 
nadšeně anglicky popisovala turnaj i celé 
Turecko, že si nedovedu představit, že by 
televize šot s ní nevysílala. Bohužel jsme 
neměli čas jej večer v turecké televizi sledo-
vat.  
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Pro vzácné hosty, mezi něž naštěstí kromě 
místních politiků a sponzorů patřily i zahra-
niční výpravy, připravili pořadatelé pamětní 
plakety se jmény účastníků. 
 

 
 
I na naší výpravu zbyly v Turecku poháry. 
Vít Volhejn a jeho turecký partner Yusuf 
Đşitemiz vyhráli vedlejší turnaj sponzorovaný 
místní naftařskou společností „KadOil Pet-
rol“. 
 

 
� 

 

Víkendové 
rozvernosti 
Jan Špírek, Aleš Špírek  
 
Jeníkova cesta 
Tak jsme nazvali hlavní soutěž při týdenním 
soustředění našeho kroužku. Jedná se skupi-
novou soutěž dvojic, která probíhá v šesti 
dnech, vždy na dvakrát šestnáct rozdání. 
 
Jeník vzal polystyrénovou desku, kterou 
vyřízl do obalu velké bonboniéry, potáhl 
papírem a začal se seberealizovat. Napřed 
tuží namaloval cestu, připomínající vinoucí-
ho se hada a rozdělil ji na 232 políček. Kaž-
dé patnácté políčko vybarvil červeně a ozna-
čil číslem. To aby každý z hráčů věděl, 
o kolik bodů je od průměru. 
 
V horní části napsal: BRIDGE = SPORT – 
VĚDA – UMĚNÍ a podél cesty u každého 
patnáctého pole je zaznamenána kaligrafic-
kým písmem bridžová moudrost.  
 
Ve třech řádcích po dvaceti čínských znacích 
a pod nimi překlad: Staré Čínské bridžové 
přísloví 
 
♦ Z pasu se nepadá. 
♦ Řekne-li někdo 1 BT, neznamená to, že 

jeden z hráčů u stolu má trumfovou chi-
cane. 

♦ Nedraž závazek na osmém stupni, ne-
máš-li 14 karet  
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♦ Dětská karetní hra VOLE LEHNI má 
některé bridžové prvky  

♦ Necpi soupeře do nuceného výnosu, 
hraješ-li velký slem 

♦ Chceš-li stopnout licitaci, řekni před 
svou hláškou „STOP“. 

♦ Jestliže nerozumíš hlášce svého partne-
ra, oznam mu to zaťukáním na stůl. 

♦ Máte-li tušení, že partner po Vašem 
zadávajícím výnosu závazek složí, dejte 
si kontra. 

♦ 4 piky xxx = TUTY 
♦ Jestliže sehrávka nevyjde, zkuste to se 

zápisovým lístkem. Soupeř, který je 
v euforii, se o nic nestará  

♦ Tady vydrž! To je dobrý kroužek 
1.  1K    S     =       70 
2.  4S    W   -3     300 
3.  3T     N    =     110 
4.  3BT  E    +1    630 
5.  Pass  -    -     -      - 
6.  2P     N   +3     200 

 
Ostatní volná místa jsou doplněna 
v pozdějších létech: 
 
♦ Máš-li tři trumfy na lince, nejsi v dob-

rém závazku. 
♦ Hrajete-li proti pánovi, jenž se jmenuje 

např. Impas, počkejte se sehrávkou, až 
si sedne. Impas, který sedí, je lepší.  

♦ Hrajete-li proti pánovi, který se jmenuje 
S. Quezze, počkejte se sehrávkou, až 
začne fungovat. Skvíz, který funguje, je 
lepší.  

♦ Hrajete-li proti pánovi, který se jmenuje 
Novák, na nic nečekejte a hrajte, ať ne-
dostanete za pomalou hru trestné body. 

♦ Pokud Vám připadá, že je ve hře 60 
bodů, zkontrolujte reverzy. Mají-li stej-
nou barvu, problém je jinde.  

♦ Když se barvy nedělí, závazek je v ne-
dohlednu. 

 
Vidí-li člověk výsledky v číslech, zafixuje si 
pořadí a řekne si, jak pokračovat dál. Zkrátka 
normál. Pokud však jste svědky zapichování 
špendlíků se jmény zúčastněných do jednot-
livých políček podle dosažených bodů po 
každém dokončeném kole, připadáte si jako 
jockey na hipodromu. Vpředu jeden, dva 
páry, dále následuje silný střed a kavalkádu 
uzavírají dva, tři páry. Pokud jste ve předu, 
třesete se, aby Vás ostatní nedohonili. Když 
jste ve středu, víte, že musíte ty kolem sebe 
střihnout a utéci jim. Jestliže jste se ocitli 
vzadu, nic se neděje. Ještě není konec a až 
těm ve středu dojde dech, budete jistě před 
nimi. Po každé hře se pořadí mění a Vy máte 
po celý příští den na očích celkový stav 
a nemůžete se dočkat, až to večer zase začne. 
 
Stalo se, že u stolu č. 1 seděli Jeník s Mila-
nem a měli značný náskok. Ten den Jeník 
prohlásil, že večer toho moc nenamluví. Na 
stole měl připraven list papíru, kde na jedné 
straně bylo napsáno: „Vítáme Vás“. Když 
pár odcházel, otočil papír, kde bylo napsáno: 
„Na shledanou“.  
 
Sedíte na jihu a sehráváte 4 piky. Západ 
vynesl Q tref a pokračoval J. Východ přebral 
K a odehrál A. Jak budete pokračovat? 
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 ♠Q103 
♥KQ5 
♦AJ85 
♣762 

 

♠532 
♥72 
♦K97 
♣QJ1083 

 

 

♠87 
♥J1084 
♦Q1042 
♣AK9 

 ♠AKJ96 
♥A963 
♦63 
♣54 

 

 
Většina HH vytrumfovala a vsadila na kára 
3-3. Vzhledem k jejich 4-2 jednou padli. 
Někteří se pokusili zahrát Guillemarovo 
zahrání. Dvakrát trumfli a rozehráli kára. 
I v těchto případech nebyl závazek splněn, 
protože u double káro byl i třílist pik. 
U druhého stolu se HH pokusil zvýšit si 
šanci rozehráním kár (pokud by byl KQ 
u západu), ale kárové figury byly rozděleny. 
Na prvním stole sehrával Milan a ten si při-
dal ještě šanci navíc. Třetí tref vzal v ruce 
6 pik a rozehrál kára. Se stolu dal 8 a 10 
východu vzala zdvih. K dalšímu zdvihu byl 
vynesen trumf. Milan vzal v ruce A a ode-
hrál K, aby zjistil, zda se trumfy nedělí 4-1. 
Když oba soupeři přidali, vynesl káro do A a 
další káro snapnul v ruce. Pokračoval srdcem 
do K a posledním trumfem si snapl poslední 
káro stolu. Ještě mu zůstal srdcový přechod 
na stůl, kde dotrumfoval a poslední zdvih 
dělalo A srdce. Když se mi trumfy podělily 
3-2, zahrál jsem na obrácený stůl. Pokud by 
byly rozděleny 4-1, musel bych se pokusit 
o Guillemarovo zahrání. 
 

Celé rozdání:  
 
 ♠Q103 

♥KQ5 
♦AJ85 
♣762 

 

♠532 
♥72 
♦K97 
♣QJ1083 

 

 

♠87 
♥J1084 
♦Q1042 
♣AK9 

 ♠AKJ96 
♥A963 
♦63 
♣54 

 

 
Podobný list papír jako na prvním stole se 
objevil i na posledním stole. Poslední pár 
rovněž vítal nově příchozí, a když odcházeli, 
byl otočen papír s oznámením: „Děkujeme 
Vám, přijďte zas!“ 
 
V hrací místnosti byl vyvěšen transparent: 
„Řekne-li Ti někdo třeba i po půlnoci, že jsi 
šestnáctý, oblékni se a rychle odejdi do hrací 
místnosti, i kdybys před tím ležel na smrtel-
né posteli“. A pravdou je, že jsme si všichni 
vzali ponaučení, protože se hrálo prakticky 
od rána do večera a ti nejotrlejší do rána.  
 
V kronice je zaznamenán výrok Pišty, který 
prohlásil hned první večer, když se sešlost 
začala odebírat „do hajan“. „No to přece 
nemyslíte vážně, jít spát v tuhle dobu. To 
jsme sem přece vůbec nemuseli jezdit…“ 
� 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  
Julius Timar  
 

Problém 1 
Při studiu Bridge Master, Squeeze, Skill 5, 
Deal A-13 jsem došel k této koncovce: 
 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥7 
♦♦♦♦KJ 
♣♣♣♣KJ 

 

 
 ♠♠♠♠9 

♥♥♥♥- 
♦♦♦♦AQ 
♣♣♣♣AQ 

 
Trumfy jsou piky a je vytrumfováno. Jih 
nese a uhraje čtyři zdvihy. Jak? 
 
 
Problém není ani tak v tom, jak má Jih hrát. 
Karty Východu nejsou podstanté. A co karty 
stolu? Také nejsou pro řešení problému 
podstatné. Jih nese pik. Pokud Západ zahodí 
levnou barvu, Jih na ní udělá dva zdvihy. 
Pokud zahodí srdce je vpuštěn na jednu z 
levných. Se skvízem Southu proti Westu bez 
pomoci stolu se člověk nesetká často. 
 

Problém 2 
V následujícím rozdaní jsem se setkal 
s dosud nejsložitějším typem skvízu, jaký 

existuje. Rozdáni popisuji tak, jak se přiho-
dilo, tj. neměním polohy hráčů. 
 
 ♠K104 

♥KJ954 
♦A 
♣QJ96 

 

♠AJ62 
♥Q10 
♦Q10 
♣AK1073 

 

 

♠7 
♥A76 
♦KJ98764 
♣54 

 ♠Q9853 
♥832 
♦532 
♣82 

 

 
Východ hraje 5♦ po výnosu ♣8. Hlavní hráč 
bere výnos esem a trumfne dámou. Sever 
bere esem a hraje ♣Q. Stůl bere králem 
a hlavní hráč pak ještě čtyřikrát trumfne 
a dostane se do koncovky: 
 
 ♠K10 

♥KJ9 
♦- 
♣J 

 

♠AJ 
♥Q10 
♦- 
♣107 

 

 

♠7 
♥A76 
♦76 
♣- 

 ♠Q98 
♥832 
♦- 
♣- 

 

Trumfy jsou kára. Východ vynáší a má uhrát 
pět ze zbývajících šesti zdvihů. 
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Jedná se o skvíz, a to v té nejsložitější formě, 
neboť: 
a) jde o trumfový skvíz, který je složitější 

než beztrumfový, 
b) jde o oboustranný skvíz, proti oběma 

soupeřům, 
c) jde o skvíz ve třech barvách, nikoliv 

pouze ve dvou barvách, 
d) jde o skvíz s neupraveným počtem, 

hlavní hráč musí totiž odevzdat ještě je-
den zdvih. 

 
Je pravda, že Jih toho moc nenadělá, ale 
přesto musí Sever držet alespoň pikového 
krále, aby hlavní hráč nemohl dělat pikový 
impas, když Sever odhodí dva piky. ♥8 
u Jihu toho také moc nenadělá, ale když Jih 
odhodí srdce (aby držel piky), a když poté 
Sever drží piky a tref, musí odhodit srdce na 
první z trumfů.  
 
Potom hlavní hráč jednoduše odehraje ♥A, 
odevzdá srdce a třetí srdce v ruce mu vyros-
te. Takže i ta ubohá třetí ♥8 u Jihu má svou 
důležitost. 
 
Takže toto je nejsložitější typ skvízu, s ja-
kým jsem se setkal. Původní závazek 5♦ po 
výnosu ♣8 lze uhrát několika způsoby. Snad 
nejjednodušší je vypracovat pátý tref, když 
tref dvakrát snapneme. Lze také odevzdat 
jedno srdce a třetí snapnout na stole, ale kdo 
má vědět, že sever držící srdce má pouze 
singl eso trumfové, takže nemůže dvakrát 
trumfnout. A konečně lze hrát na skvíz, to 
ale pouze z otevřených karet.  
 
Tak toto byl nejsložitější skvíz. � 

 

Licita ční 
sout ěž 
Tomáš Fořt  
 
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží 
přirozeně na základě Standard American, 
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné 
bloky. 
 
 

Problém 1 
NS v druhé, rozdával Západ, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

1♠ 2♣ 2♠ ? 
 Jih:   ♠72   ♥KQJ87   ♦AJ2   ♣1053 
 
 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Sever, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♥ pas 2♣ 

pas 2♥ pas ? 
 Jih:   ♠A4   ♥K2   ♦KJ   ♣Q965432 
 
 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Východ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

  3♦ ? 
 Jih:   ♠K105   ♥Q86   ♦A65   ♣AKJ4 
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Odpovědi: 
Problém    

Vozábal 3♥ 4♥ kontra 

Janková 3♥ 2 BT pas 

Velecký 3♥ 4♥ 3 BT 

Pěkný 3♥ 3♣ kontra 

Kopecký 3♥ 2 BT kontra 

Čtenáři 3♥ 3 BT 3 BT 

 
Neodolal jsem a zařadil do panelu některé 
nové expertní tváře. Samozřejmě nové 
v panelu expertů, nikoliv u bridžového stolu. 
 

Problém 1 

David Vozábal: 
3♥. Přirozený "skoroforsing", jak by s obli-
bou někteří naši hráči vysvětlili – a je to tak 
asi nejblíže pravdě. Ve skutečnosti je to 
forsing s tím, že se mi tu a tam stane, že 
partner s výčitky svého chatrného zásahu 
v pudu sebezáchovy zapasuje, což mi s tímto 
listem nebude vadit. Jiná hláška mě nena-
padla, tahle je nejpřirozenější. 

Jana Janková: 
3♥ - jsem sice slabší, ale 2♣ bývají většinou 
dobrý zásah a 4♥ by tam mohly být. Po 3♠ 
opravím do 4♣, což by teoreticky mohlo být 
zapasováno. 4♣ přímo také pasuji. 

Edo Velecký: 
3♥. Licitujem 3♥, forsujúcu hlášku na jedno 
kolo. Tým partnerovi odovzdám pomerne 
presnú informáciu o mojej karte a počkám si 
na jeho reakciu. Malý problém nastane, ak 
partner povie 4♣ a bude treba zvážiť, čo 
ďalej. Asi by som pasoval, lebo mať dubl 

v dohodnutej farbe súperov je tá najhoršia 
hodnota. 

Pavel Pěkný: 
3♥. Za tohoto stavu her by měl být partnerův 
zásah se solidní primerkou, takže nevidím 
důvod nedražit forsující 3♥ na cestě do něja-
kého celoherního závazku. Jestli to budou 
3 BT, 4♥ nebo 5♣ mi pomůže rozhodnout 
partner. 

Michal Kopecký: 
3♥, forsing do hry. Partner má dobrý zásah, 
takže na GF určitě mám. 4♥ jsou to, co chci 
hrát, ale 3 BT nebo 5♣ se bránit nebudu. 

Čtenáři: 
Problém je z letošního úvodního párového 
turnaje na VC Znojma. Experti, i když často 
předvídavě vyjadřovali obavu ze slabšího 
zásahu partnera, volili jednoznačně 3♥. Čte-
náři je vybrali jen v 55% a v 35% zvolili 
kontra. V konkrétní partii bylo kontra o 
trochu lepší, partner měl opravdu lehčí zásah 
a 3♥ vedly příliš vysokému závazku. Ještě 
horší bylo, že 3♥ také budili mylný dojem, 
že v obraně jsou soupeři. 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
4♥. K podobným úlohám by se vždy hodilo 
jako součást zadání, jaký systém hraji. Jinak 
teď budu dražit, pokud už byly 2♣ manšfor-
sing, a jinak zase, pokud byly 2 trefy forsing 
jen na 1 kolo. Řeknu 4♥, což je asi nejprav-
děpodobnější manš na splnění (do 3 BT 
nemám kde brát zdvihy a hrozí mi 2 barvy – 
kára i piky – kterou mi soupeři mohou pro-
pláchnout dřív, než nějakou svoji barvu 
vůbec vypracuji). 
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Jana Janková: 
2 BT – je to GF a 2♥ ještě neslibují 6list. 
Teď může partner ještě popsat, co má v 
kartě. Po 3♣ dražím 4♥ na 7fit, po 3♥ dražím 
4♥ a po 3♠ dražím 3 BT.  

Edo Velecký: 
4♥. Túto kartu nemožno licitom adekvátne 
popísať, takže treba hľadať hlášku, ktorá 
bude ekvivalentom menšieho zla. Dobré 
kontroly v nelicitovaných farbách, možnosť 
získania dodatočného zdvihu prebitkom 
v niektorom z dublov a semifit srdcový opro-
ti pravdepodobnému 6listu sa prihovárajú za 
hlášku 4♥. Alternatívnym celoherným zá-
väzkom ako sú 3 BT alebo 5♣ prikladám 
štatisticky menšie šance, aj keď si pritom 
uvedomujem, že povedzme s listom typu 
xxx,AQJxxx,xx,AK tam môže byť aj slem 
trefový, respektíve dokonca aj 6 BT. Takýto 
slem však pokladám v praxi za nelicitova-
teľný. 

Pavel Pěkný: 
3♣. Protože v mém stylu jsou 2♣ již forsing 
do hry, tak teď nemám moc problém s rebi-
dem. Barva není nic moc, ale tenhle rebid 
u mě zvítězil, protože snadno může být 5♣ 
lepší hrou než 3 BT. Kdyby 3♣ nebyly 
v systému forsující, tak bych si asi vybral 
2 BT, pokud jsou forsing nebo 3♦, pokud ani 
2 BT neforsují. 

Michal Kopecký: 
2 BT. 2♣ byly GF, takže nemusím řešit pro-
blém, co mám říct, abych forsoval. Spíš asi 
musím najít takovou hlášku, která mě dove-
de do nejlepší manše (3 BT, 4♥, 5♣). Nako-
nec s vhodným listem můžeme splnit třeba 
trefový slem (xx – AQxxxx – xx – AKx). 

V zásadě si můžu vybrat mezi forsujícími 
2 BT a 3♣ a volím první možnost, protože 
jednak partner může ukázat trefový 3list, 
když 4list vyloučil první hláškou. Dále může 
zopakovat srdce, případně jinak popsat svůj 
list, abych mohl zhodnotit svůj list a dojít do 
ideálního závazku. Na 3♣ řeknu 3♥ jako 
semifit. Na 3♦ (ukazují hodnoty, 4list vylou-
čil) nejspíš 4♥. Na 3♠ asi 3 BT. 3NT zapasu-
ji a 3♥ dorazím do 4♥. 

Čtenáři: 
Opět rozdání z úvodního párového turnaje na 
VC Znojma. Tam 3 BT i 4♥ padaly. Jediná 
hra, která šla, bylo 5♣. V systémech, kde 2 
na 1 je forsing do hry, se tato karta draží 
velmi pohodlně. Horší je to v klasickém 
Standardu nebo Acolu. Čtenáři, stejně jako 
experti, měli hodně návrhů včetně dražby 
dubl piků nebo kár, ale nejčastěji volili p ří-
močaré 3 BT a 3♣ ve 25%, pak 4♥ v 20% 
a 2 BT v 15%. 
 
Přemek Posledník píše: „Pokud je 2 BT 
forsing, tak ten. Pokud nemám forsing jinak, 
než nabídnout dubl jako pravou barvu, tak 
budu hrát radši v srdcích, s rizikem, že tam 
je 5–4 s pikami.“ 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
Kontra. Nejasná hláška. Na rozdíl od brusi-
čů, kteří se v panelu odpovědí určitě vyskyt-
nou, jsem ale neváhal mezi kontrem a 3 BT, 
ale mezi kontrem a pasem. Je hodně dobrých 
důvodů, proč 3 BT neříkat, z těch nejhlav-
nějších je to špatná zádrž karová, žádná 
pracovní barva a málo bodů na to, aby mi 
nehrozilo, že soupeř po levici bude mít dob-
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rý list na to, aby můj závazek opatřil lékořicí 
v podobě červeného křížku a do skóre napsal 
číslo s mnoha nulami. Po kontru máme šanci 
při málo bodech na lince přistát v drahé 
barvě aspoň na rozumný počet trumfů. Jak 
jsem tak tento svůj příspěvek dopsal, už 
bych teď raději volil pas, ale už jsem řekl 
kontra, tak si to když tak odskáči. 

Jana Janková: 
Pas – nemám co říct a na 3 BT mám jen 
jednu zádrž v kárech. Partner to s drahými 
barvami či body snad nezapasuje. 

Edo Velecký: 
3 BT. Do úvahy prichádza len kontra alebo 
3 BT. Skúsim zbežne porovnať plusy a mí-
nusy oboch. Kontra je štandardná, ale poho-
dlná hláška, ktorá prináša oveľa menej rizika 
ako agresívne 3 BT. Kontra však zároveň 
spôsobí vynechanie 3 BT, ak má partner 
povedzme okolo 10 bodov, vyváženú rozlo-
hu a nemá károvú zádrž. 3 BT tieto problé-
my riešia, avšak na druhej strane prinášajú 
možnosť, že záväzok bude okontrovaný 
a súper zapíše povedzme nepríjemných 800. 
Odhadom pokladám zisky a straty pri výbere 
medzi kontrou a 3 BT za viac-menej vyrov-
nané. Čo si teda vybrať? Vzhľadom "malič-
kosť" v podobe tretieho kárové esa, ktoré 
umožňuje efektívne kontrolovať túto farbu 
a vzhľadom na to, že keď sú šance vyrovna-
né, tak človek nemá byť srab, ale má ísť do 
toho: licitujem 3 BT. 

Pavel Pěkný: 
Kontra. Jednoduchým vyloučením všech 
ostatních alternativ, které považuji za špatné, 
mi zbývá jediná hláška, a tou je kontra. 

Michal Kopecký: 
Kontra. Alternativa je 3 BT, ale to bych chtěl 
mít buď červené barvy obráceně nebo ideál-
ně dvě zádrže v kárech. Takhle se mi můj list 
zdá spíš vhodný do barevného závazku 
i proti partnerovu drahému 5listu. Nicméně 
na 3 v drahé zadražím 3 BT a budu doufat, 
že partner zopakuje 5list, protože moje draž-
ba ukazuje drahé fity a nic moc károvou 
zádrž. 

Čtenáři: 
Experti volili nejčastěji kontra a čtenáři 3 BT 
v 50% nebo kontra ve 40%. V konkrétní 
partii by byla úspěšná Jana Janková a také 
David Vozábal pas zvažoval. Východ měl 
jen šesté QJ v kárech, ale měl dozdvih ♠A 
a tak nešly ani 3 BT ani 4 v drahé na sedm 
trumfů.  
 
Naopak si nejsem zcela jistý argumenty 
Michala Kopeckého. Já bych se obával, že 
partner by vzal moje konta a pak 3 BT jako 
vyjádření síly. Ale dražební systém je věcí 
dohod a důležité je, aby partner chápal vý-
znam licitace stejně. 
 
Eva Dítětová volila pas: „Rozhodovala jsem 
se mezi pasem a 3 BT. Kontra nedám, proto-
že nemám ani jednu drahou barvu.“  
 
Mě osobně je také blízký názor Karola Lo-
haye: „Po každom bloku sa licituje ťažko, 
ale život je pes a tak to aj treba brať, hláška 
3 BT je pravdepodobne popisnejšia ako 
kontra.“ 
� 
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Odposlechnuto  
Eva Dítětová  
 
• „Promiň partnere, zahrál jsem kartu špat-

ně,“ omlouvá se hlavní hráč. „Jen jednu?“ 
ptá se nevinně stůl. 

 
 

Lámejte si 
hlavu 
Julius Timar  
 

Problém 1 
Při studiu Bridge Master, Squeeze, Skill 5, 
Deal A-13 jsem došel k této koncovce: 
 

♠♠♠♠- 
♥♥♥♥7 
♦♦♦♦KJ 
♣♣♣♣KJ 

 

 
 ♠♠♠♠9 

♥♥♥♥- 
♦♦♦♦AQ 
♣♣♣♣AQ 

 
Trumfy jsou piky a je vytrumfováno. Jih 
nese a uhraje čtyři zdvihy. Jak? 
 

Problém 2 
V následujícím rozdaní jsem se setkal 
s dosud nejsložitějším typem skvízu, jaký 

existuje. Rozdáni popisuji tak, jak se přiho-
dilo, tj. neměním polohy hráčů. 
 
 ♠K104 

♥KJ954 
♦A 
♣QJ96 

 

♠AJ62 
♥Q10 
♦Q10 
♣AK1073 

 

 

♠7 
♥A76 
♦KJ98764 
♣54 

 ♠Q9853 
♥832 
♦532 
♣82 

 

 
Východ hraje 5♦ po výnosu ♣ 8. Hlavní hráč 
bere výnos esem a trumfne dámou. Sever 
bere esem a hraje ♣Q. Stůl bere králem 
a hlavní hráč pak ještě čtyřikrát trumfne 
a dostane se do koncovky: 
 
 ♠K10 

♥KJ9 
♦- 
♣J 

 

♠AJ 
♥Q10 
♦- 
♣107 

 

 

♠7 
♥A76 
♦76 
♣- 

 ♠Q98 
♥832 
♦- 
♣- 

 

Trumfy jsou kára. Východ vynáší a má uhrát 
pět ze zbývajících šesti zdvihů. 
� 


