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Třetí kolo 
celostátní ligy 

 Tomáš Fořt 

 
1. celostátní liga 
Pořadí po základní části 1. ligy je téměř 
stejné jako vloni. Jen vloni pátá Esa si vy-
měnila místo s Polabinami a postupují do 
finálové skupiny. Výrazně nad svoje startov-
ní číslo 10 se umístilo Callimero, ale jinak 
nebyl nikde posun i více než jedno místo. 
 
Družstva na prvních čtyřech místech budou 
bojovat o medaile, pro pátého až sedmého 
liga letos skončila, osmý a devátý budou 
bojovat v baráži s druhým a třetím z druhé 
ligy a poslední družstvo přímo sestupuje do 
druhé ligy. 
 
  1. P.S 185 
  2. Acol 183 
  3. JAS 154 
  4. Esa 137 
  5. Polabiny 122 
  6. Callimero 118 
  7. Star 116 
  8. Triga 107 
  9. FAJA 106 
10. ZOO 96 
 
V posledním kole jsme hráli zápas o postup 
do finálové čtyřky s družstvem JAS. Soupeři 
měli lepší výchozí pozici a my bychom po-
třebovali k postupu vítězství alespoň 21:9. 
Nepodařilo se a naopak jsme vysoce prohrá-

li. Soupeři hráli dobře a my jsme nic neuhod-
li. Třeba následující partie. 
 
Kolo 9, rozdání 6, EW v druhé, zahajuje E. 
 ♠9853 

♥964 
♦K52 
♣K76 

 

♠62 
♥AKJ5 
♦A863 
♣Q52 

 

 

♠K104 
♥7 
♦QJ107 
♣AJ1094 

 ♠AQJ7 
♥Q10832 
♦94 
♣83 

 

 
Zahájil jsem na západě slabý 1 BT a partner 
doložil 3 BT. Sever vynesl ♠9. Smůla. Po 
každém jiném výnosu nemám problém, ale 
teď musím bojovat o život.  
 
Položil jsem ♠10, soupeř vzal ♠J a vrátil 
střední srdce. Smůla (= skvělá hra soupeřů), 
musím se rozhodnout, zda hned impasovat. 
Druhá šance v srdcích už nebude. V partii 
jsou však ještě další možnosti a nechci padat 
hned, když vidím, že pikové eso je zřejmě za 
králem, jinak by Jih jistě vrátil pik. 
 
Beru tedy esem a hraji trefový impas, který 
sedí. Vlastně zase smůla. Potřeboval bych, 
aby mi seděl kárový, na trefovém mi ve 
skutečnosti vůbec nezáleží. Na stahované 
trefy sever třikrát přiznal a pak zahodil ♥4 
a ♦2. A jih zahodil ♥3, ♥2 a pak ♦4. Soupeři 
markují lavintalem. Mám tedy 5 trefových, 
2 srdcové a 1 kárový zdvih. Devátý zkusím 
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na impas kárový. Ale pokud impas sedí, 
vlastně jej ani nemusím hrát. Takže hraji ♦A 
a káro. Krále má ale sever a soupeři samo-
zřejmě podehrávají piky. To je tedy opravdu 
smůla prokletá.  
 
Nu, což řekl jsem si u stolu. Nehrajeme to ze 
správné strany, ale třeba to tak bude i na 
druhém stole. Soupeři dobře vynesli a dobře 
vrátili, ale je to první liga. Třeba to na dru-
hém stole proběhne stejně. Nestalo se a ztra-
tili jsme 13 IMP.  
 
Doma jsem ale prošel rozdání a zjistil, že to 
s tou smůlou nebylo tak horké. Po stažení 
trefů a ♦A vznikla koncovka, ve které se 
mám na chvíli zamyslet. 
 
 ♠853 

♥6 
♦K 
♣- 

 

♠6 
♥KJ 
♦86 
♣- 

 

 

♠K4 
♥- 
♦QJ10 
♣- 

 ♠AQ7 
♥Q10 
♦- 
♣- 

 

 
Z marek soupeřů je mnohem pravděpodob-
nější, že má jih ♥Q než ♦K. Stačí tedy zahrát 
dvě kola srdcí a jih mi musí vynést od ♠A. 
 
2. celostátní liga 
V druhé lize byly boje o postup mnohem 
dramatičtější. Nejen že o pořadí na přímém 

postupovém místě rozhodoval vzájemný 
zápas prvních dvou družstev, ale ještě 
v posledním zápase stačil P.P. v souboji 
se SUKLem jediný IMP na to, aby se dostali 
na třetí místo zajišťující barážové boje a také 
poslali novoměstské LGM přímo do 1. ligy. 
 
  1. SUKL 151 
  2. LGM 151 
  3. Ladies 147 
  4. P.P. 146 
  5. Teplice 137 
  6. ESO 130 
  7. Logik 127 
  8. Perstejn 124 
  9. Chaos 119 
10. HABRA 107 
 
O udržení v druhé lize budou v baráži bojo-
vat osmý a devátý. Desáté družstvo sestupuje 
do 3. ligy přímo. 
 
3. celostátní liga 
I v třetí lize postupuje první tým přímo a 
druhý s třetím hrají baráž o postup do druhé 
ligy. 
 
  1. Klubko zmijí 90 
  2. Labe 88 
  3. Kralupy 85 
  4. SoVa 81 
  5. Dorost Havířov 42 
 
O medailích pro letošní rok a postupu do 
první a druhé ligy první ligy se rozhodne 
v barážových zápasech 16. a 17. května 
v pražském klubu BKP. 
� 
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Ženský bridž 
online 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Komise pro ženy, ve které je 
velmi aktivní Italka Anna Maria 
Torlontano pořádá festivalový 
turnaj pro ženy celého světa on-
line. Je to již druhý ročník a koná 

se od 13. do 19. dubna. Výherkyně si bude 
moci on-line zahrát na BBO s mistrem světa 
Fulvio Fantoni. Podrobnosti jsou přímo na 
stránce ženského bridžového klubu: 
http://www.wbfwomensbridgeclub.org. 
 

Na stránkách ženského 
bridžového klubu, který má 
přes 1 500 členek lze i 
chatovat. Hraje se zde kaž-
dou středu v přátelské at-
mosféře a klub pořádá vždy 
dva individuály a dvě páro-
vé soutěže, aby se mohly 

účastnít hráčky z různých časových zón. 
 

Na stránkách Anny Gudge: 
http://www.ecatsbridge.com jsou 
i další podrobnosti nejen o žen-
ském bridži.  
� 

 

Víkendové 
rozvernosti 

 Jan Špírek, Aleš Špírek 

 
Každý z nás má svůj piedestal 
 
Kolikrát si říkám, jak je to možné, že bridž 
hraji skoro 40 let a stále mne baví. Pravda, 
existují okamžiky, kdy se podívám do zápi-
sového lístku a je mi nanic. Pokládám si 
otázku, proč se výkonnost v bridži kategori-
zuje, tak jako ostatní činnosti v normálním 
životě. Z hlediska logiky lze tuto úvahu 
přesně odvodit. Někteří hrají častěji, jiní 
občas. Někdo proti silným soupeřům, ostatní 
proti průměrným. Jeden bridž studuje, čte 
odbornou literaturu a provádí rešerše sehra-
ných rozdání, druhý se spokojí pouze s hra-
ním. Ale z emocionálního hlediska zde exis-
tují odpovědi, které nejsou na první pohled 
zcela zřejmé. 

 
Lidé, kteří mají v sobě touhu, dělají věci 
jiným způsobem, než ostatní. Představte si, 
že byste měli touhu zdolat nějakou „osmiti-
sícovku.“ Těžko říct odkud ten sen pochází. 
Možná jste četli nějakou knihu o dobývání 
Himalájí, možná jste slyšeli někoho, kdo na 
takovou horu vylezl a mluví o tom. Jediné, 
co víte je, že chcete zdolat takovou nebo jí 
podobnou horu.  
 
Co byste udělali? Pravděpodobně byste se 
snažili zjistit všechno, co se týká horolezec-
tví. Možná byste si sehnali učitele, který by 
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Vás to mohl naučit. Možná byste naslouchali 
těm, co mají zkušenosti z Alp, Kavkazu, 
And nebo odjinud. A představte si, že najde-
te někoho, kdo bude chtít zdolat tu vysokou 
horu společně s Vámi. Váš nejlepší kamarád 
– když mu vykreslíte ten nádherný pocit, až 
společně stanete na vrcholu. 
 
Kdyby Vás rodina, přátelé a známí zrazovali, 
že je to nebezpečné, asi byste odpověděli: 
„Souhlasím s Vámi, ale moc po tom tou-
žím:..“ A pak byste se snažili vytrénovat 
sebe i přítele, abyste společně věděli, jak 
dosáhnout vrcholu té hory. Osmitisícový 
výstup není záležitost, která by se dala 
zvládnout přes noc. Většinou celá ta operace 
zabere spoustu měsíců. 
 
Teď si představte, že jste přivázáni na jed-
nom laně a jdete k vrcholu. Máte s sebou 
potřebné nástroje ke zdolání vrcholu. Najed-
nou se stane, že Váš přítel začne mít po-
chybnosti. Říká Vám, že neví, zdali vrchol 
zdolá. 
 
Nyní existují tři možnosti: 
- vzdát to společně s ním 
- pokračovat bez něj 
- počkat, až nabere ztracené síly. 
 
Nebo se může stát, že uklouzne a upadne… 
Jste tu však Vy nebo doprovod, který mu 
pomůže pokračovat v další cestě.  
 
A teď si představte, že jste konečně na vr-
cholu. Veškerá únava z Vás spadla. Díváte 
se po okolním vysokohorském panoramatu 
a cítíte se volní a svobodní. Shlížíte dolů, 

odkud jste začali stoupat, a připadá Vám, že 
jste se naučili létat. 
 
Vy jste sice vystoupili, máte práci za sebou, 
ale ještě jste neskončili. Čeká Vás cesta 
zpátky. Tím to ale nekončí. Vy si určitě 
najdete další vrchol, na který budete chtít 
vystoupit. Posíleni úspěchem z předchozího 
výstupu a touhou po dosažení Vašeho snu 
budete pokračovat dál a dál… 
� 
 
 
 

Velká cena 
Trutnova 

 Jan Pivnička 

 
V sobotu 18.4. se konal v Trutnově další 
turnaj seriálu velkých cen – VC Sněžka, 
kterého se zúčastnilo 29 párů.  
 

 
Vítězná dvojice 
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  1. Hnátová - Laštovička 62,61 
  2. Zajíček - Kopřiva 62,47 
  3. Macura - Kopecký M. 57,91 
  4. Šlemr - Martynek jr. 56,34 
  5. Bahníková - Svoboda 55,36 
  6. Ertner - Ertnerová Mar. 54,21 
  7. Kyptová - Humpál 53,68 
  8. Škalda - Horáček 52,64 
  9. Hoderová - Nulíček 51,14 
10. Bahník P. - Bahník M. 51,07 
 
Pár Haman-Pivnička v prvním kole střídal 
hrubé chyby se smůlou, kdy i nejlépe míněné 
akce končily v použitém nočníku, což vyús-
tilo v nelichotivých 38%. 
 
Druhé kolo přineslo řadu zisků a nakonec 
57% a cenu raketa. 
 
Partie č. 9 byla zvláště povedená. 
 
 ♠J54 

♥Q6 
♦J10432 
♣A64 

 

♠72 
♥A1098 
♦AQ965 
♣87 

 

 

♠K86 
♥KJ752 
♦87 
♣Q102 

 ♠AQ1093 
♥43 
♦K 
♣KJ953 

 

 
Jih hraje ambiciózní 4♠ poté, co Západ zasá-
hl v kárech a Sever reagoval hláškou v BT. 

Jako Západ jsem vynesl kárové eso s tím, že 
král je patrně na Severu. Partner přidal os-
mičku a Jih krále. 
 
A mám rébus: kdo má zbývající sedmičku? 
Z dubla by měl partner odhodit menší, takže 
to vypadá na singla. Může mít Jih dubla K7 
a odhodit krále? Může, protože si uvědomí, 
že král mu bude následně vysnapnut, a od-
hodem alespoň zabrání dalšímu pokračování 
v kárech. 
 
Partner také může vidět nesmyslnost pokra-
čování v kárech a markovat přednost v bar-
vě. Vsadil jsem na tuto možnost a zahrál 
srdcové eso a srdci. Partner nyní nemá potíž 
bezpečně vrátit káro. 
 
Jak je vidět z diagramu, Jihu sedí oba nutné 
impasy, ale nemá na ně dva vstupy. Poslední 
naděje - druhá trefová dáma - také nevyšla 
a tak Jih jednou padl za 0%. Pokud si obrana 
neuhraje své zdvihy v uvedeném pořadí, 
závazek zadá. 

 
� 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
 ♠AJ43 

♥74 
♦KJ3 
♣AK73 

 

♠82 
♥A96532 
♦Q9 
♣J95 

 

 

♠5 
♥QJ10 
♦A876542 
♣Q4 

 ♠KQ10976 
♥K8 
♦10 
♣10862 

 

 
NS v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   2♠ 
pas 4♠ pas…  

 
Jih sehrává 4♠ po výnosu ♦Q. Jak plánujete 
hru? 
 
 
Další rozdání na zamyšlení před automatic-
kým zahráním do prvního zdvihu. Východ 
asi nemá osm kár, protože by spíš bránil 
v první proti druhé. Ostatně byla by to proti 
expertům jako vy, kteří svůj závazek splní, 
správná akce i se sedmilistem. 
 

Pokud pokryjete dámou, Východ vezme 
esem a podehraje srdce. Pokud ta nesedí, 
odevzdáte ještě tref a jednou spadnete. 
 
Když dámu propustíte, jsou soupeři bezmoc-
ní. Pokud propustí také, časem vypracujete 
káro a zahodíte na něj srdce. Pokud dámu 
přebijí esem, aby mohli podehrát srdce, 
zahodíte dva trefy na dvě velká kára. 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠Q42 
 

 
♠A10873 

 
 
Většina hráčů rozehrává tuto kombinaci 
zahráním do dámy, a pokud je král za ní, 
ještě zkusí impas na kluka. Mají pocit, že 
hrají na 75%, ale podmínka dobrého dělení 
barvy ve skutečnosti omezuje pravděpodob-
nost těsně nad 50%.  
 
Kombinace je ale mnohem složitější, než se 
na první pohled zdá. V každém případě je 
správné využít síly svých středních karet 
a také se trochu připojistit proti rozloze 4-1. 
Dále záleží také na tom, kolik zdvihů potře-
bujete získat. 
 
Hra na čtyři, nebo pokud chcete získat 
s největší pravděpodobností co nejvíce zdvi-
hů, spočívá v prvotním odehrání esa. Když 
Východ přidá K nebo J (pozor ale na lstivé 
Východy), propustíme z ruky sedmičku. 
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Pokud v prvním zdvihu vypadne z Východu 
devítka, máme dvě rovnocenné možnosti.  
 
Má-li body spíš Západ, hrajeme do dámy, 
má-li je spíše Východ, opět propouštíme 
sedmičku dokola. Pokud se v prvním zdvihu 
neukáže žádná zajímavá karta, hrajeme 
v druhém zdvihu k dámě. Tak získáme čtyři 
zdvihy v 59%, tři v 37% a dva v 4%.  
 
Potřebujeme-li získat pět zdvihů, zahrajeme 
v prvním kole dámou. Když je pokrytá, nebo 
když vypadne od západu kluk, impasujeme 
do sedmičky. V ostatních případech hrajeme 
do desítky. Při tomto způsobu sehrávky 
máme na pět zdvihů pravděpodobnost 3%, 
na čtyři zdvihy 49%, na tři 40% a na dva 
8%. 
� 
 
 

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 
 
Oba v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

1♠ pas 2♦ ? 
 Jih:   ♠1052   ♥9   ♦6   ♣AKQJ7542 

Problém 2 
 
Oba v první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1 BT pas 2♣ 

2♥ 2♠ pas ? 
 Jih:   ♠63   ♥8652   ♦AJ97   ♣KJ7 
 

Problém 3 
 
NS v druhé, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

4♥ pas pas ? 
 Jih:   ♠J9542   ♥-   ♦K4   ♣KJ10532 
 
Odpovědi: 

Problém    

Vozábal 4♣ 3♦ pas 

Pěkný 4♣ 2 BT kontra 

Kopecký 4♣ 2 BT 4♠ 

Čtenáři 5♣ 3♥ pas 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
4♣. Na pády to mám tak akorát. Že by sou-
peřům nutně musela jít manš, nikde napsané 
není, takže se nemusím rovnou tlačit do 
gambling 5♣, které mohou být za 800 proti 
ničemu. 

Pavel Pěkný: 
4♣. Tuto hlášku považuji za jasnou prevenci 
a ty jsem zvyklý za tohoto stavu her hrát "na 
2 pády". 
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Michal Kopecký: 
4♣. Blok je to také a nedávám soupeřům 
jednoduchou akci, kterou je kontra za 500 až 
800, kterou by měli po 5♣. Navíc jestli jim 
jde slem, tak už to stejně vědí a blok jim 
neuškodí. 

Čtenáři: 
Je vidět, že experti se přesně drží pravidel 
určujících, na kolik pádů se má dražit. Čte-
náři projevovali větší rozptyl a rozdělili svou 
přízeň mezi 3♣, 4♣ a 5♣. Nakonec zvítězilo 
5♣ s 43% před 4♣ s 29%. Podobný stav byl 
v Austrálii, kde experti také dávali přednost 
4♣ v 55% a čtenáři 5♣ v 41%. 
 
V konkrétní partii soupeřům hra nešla a 5♣ 
padalo s kontrem za 300. 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
3♦. Dostal jsem se do velmi prekérní situace, 
srdce nedržím, pikový fit nemám ani zdale-
ka. Řeknu co nejnaturálnější hlášku a budu 
doufat, že se partner dovtípí, že mohu být v 
tomto druhu problému. Pokud bych držel 
srdce, mohl bych říci BT na příslušném 
stupni, pokud bych měl pikový fit, asi bych 
neblbnul s ukazováním boční levné barvy, 
ledaže bych pak zamýšlel jít do slemu. To se 
ale může ukázat až následně, při prvním 
přiblížené by měl partner přemýšlet nad tím, 
jak se dostat do té správné manše. 

Pavel Pěkný: 
2 BT. Asi žádnou jinou informaci než piko-
vý 4list od hlášky 2♠ čekat nelze a tak nějak 
vylučovací metodou mi zbyly 2 BT. Hrát 
piky mi nepřijde jako moc dobrý nápad, 

když Sever i Východ budou mít asi krátká 
srdce a 4list pikový, což není dobrá konste-
lace. 3♦ zase budou jistě forsující a problém 
by se snad jen zhoršil, takže zbývají 2 BT, 
kterým sice nějaké velké šance na splnění 
také nedávám, ale nic lepšího mě opravdu 
nenapadá. 

Michal Kopecký: 
2 BT. Záleží, jaký je rozdíl mezi partnero-
vými hláškami kontra, 2♠ a pas. Pokud na-
příklad hláška 2♠ slibuje srdcovou zádrž, tak 
asi zadražím 2 BT jako výzvu, protože na 
málo bodů a se slušnou barvou a asi s do-
zdvihem u soupeřů chci hrát 3 BT opravdu 
jen proti maximu zahájení. Pokud 2♠ popíra-
jí zádrž, tak už je to horší. Všechno je for-
sing a já nic hrát nechci, nejradši bych paso-
val 2♠, že třeba partner 8 zdvihů na 6 (nebo 
7, může-li mít 5list) ušmoulá. Ale zase asi 
zadražím 2 BT a budu doufat, že držím dél-
kou nebo mají srdce soupeři zablokovaná, 
případně jich můžou stáhnout jen 5. 

Čtenáři: 
Čeští experti dávali přednost 2 BT a čtenáři 
se nejčastěji zkoušeli ptát na zádrž 3♥. Těm 
dali 46%, ještě 3 BT získali 23% a 2 BT jen 
15%.  
 
Eva Dítětová: „Bylo by dobré vědět, co 
přesně znamená hláška 2♠, jestli dává něja-
kou informaci o minimu a maximu a také 
o srdcovém držení. Pokud budu hrát s part-
nerem, se kterým tuto dohodu nemám, tak si 
myslím, že hláška 2♠ od partnera nebyla moc 
šťastná volba. Ale už se stalo a nějak se 
z toho musím pokusit vyváznout. Dám 3♥ - 
dotaz na zádrž srdcovou - a budu tiše doufat, 
že ji partner má. Jestli ji nemá, tak budeme 
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nejspíš hrát nějaký levný závazek, ale v tom 
případě v této partii nepůjdou splnit ani 
3NT.“ 
 
V Austrálii také experti upřednostňovali 
2 BT v 75%, ale totéž volili čtenáři v 61%. 
Skutečné rozdání bylo jedno z těch, kde mají 
soupeři ke stažení pět zdvihů v srdcích, 
a jediný závazek ke splnění byl 5♦. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
Pas. Možná nám jde manš, možná dokonce 
vyskládaný slem, možná můžeme soupeře 
potrestat, když má partner trapping pas, ale 
dlouhodobě to podle mě nevyváží riziko, že 
si naběhneme do misfitové partie nebo že 
partner předraží očekávaje silnější list. Po-
kud bych si měl přeci jen vybrat něco jiného 
než pas, pak to bude jednoznačně kontra, 4♠ 
na pátého kluka nepřicházejí v úvahu. 

Pavel Pěkný: 
Kontra. Dám asi trochu alibistické kontra. 
V partii se může dít ledacos a dobře pro 
výsledek může být taky ledacos. Kontra dává 
snad nejvíce možností. 

Michal Kopecký: 
4♠. Tady asi záleží na konkrétní partii, jed-
nou bude mít partner pěkný pikový fit, jed-
nou bude mít nějaká srdce a menší fit. Obec-
ně očekávám naproti třílistý fit a něco kolem 
12 bodů. Nicméně myslím, že záleží mini-
málně na dvou faktorech, a to je stav zápasu 
a styl soupeřova zahájení. Zvažovat budu 
dvě alternativy, a to 4♠ a pas. Na kontra si 
partner představí zcela jinou kartu a 5♣ je 

úplný nesmysl, když splním 5♣ tak 4♠ nej-
spíš taky.  
 
Pokud budu v zápasu pozadu, tak zde sto-
procentně musím zariskovat a dražit 4♠, 
pokud se bude zápas vyvíjet dobře, tak asi 
zapasuji. Záleží také na stylu zahájení 4♥. 
Jestli je soupeři draží s každým 7listem 
a s kartou s defenzivními zdvihy, tak budu 
spíše pasovat. Jestli 4♥ jsou solidní a slibují 
1 barevný 7-8 list tak asi spíš zadražím 4♠. 
 
Dále bude asi důležité, jak se v tu chvíli 
cítím, jestli mi hra jde anebo jestli se v zápa-
se trápím, obecně ve špatném rozpoložení 
bych se asi nějakých marginálních akcí vy-
varoval, protože v tu chvíli rozhodnutí ne-
musí být úplně racionální. Osobně bych tak 
55%-45% favorizoval hlášku 4♠. 

Čtenáři: 
Názory expertů se velice různily, když jejich 
argumenty byly podobné. Zajímavé je, že 
čtenáři tentokrát volili také jen ze stejných 
možností jako experti. Zvítězil pas s 43% 
a 4♠ a kontra získaly shodně po 29%. 
 
V Austrálii byly názory expertů podobně 
roztříštěné: 4♠ - 35%, pas i 5♣ po 25% a 
kontra 15%. 4tenáři u protinožců preferovali 
stejnou hlášku jako naši čtenáři. Pas v 54%. 
 
V praxi měl partner na Severu 
 
   ♠AQ   ♥Q963   ♦AQ875   ♣97, 
 
takže ke splnění byla v partii skoro každá 
hra, na kterou by si Jih pomyslel. � 
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První malá 
dobrodružství  

 Eva Dítětová 

 
Také začínáte a 
zažíváte svá první 
malá dobrodružství 
u bridžových stolů? 
Pak je tato rubrika 
určena právě Vám. 
Pozor! Pokročilým 
hráčům vstup povo-

len pouze na vlastní nebezpečí. 
 
Čtěte výnos partnera 
Dnešní příklad je z velikonočního bridžové-
ho týdne a je na něm vidět, jak hodně záleží 
na tom uvěřit partnerovu výnosu.  
 
Dealer Západ, všichni v první hře. 
 

 ♠K54 
♥Q4 
♦A10987 
♣532 

 

♠A108 
♥AK102 
♦Q43 
♣A104  

♠Q93 
♥J98763 
♦J 
♣KQ9 

 ♠J762 
♥5 
♦K652 
♣J876 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
1 BT pas 2♦* ) pas 
2 BT** ) pas 4♥ pas 
pas pas   

 
  *) transfer na srdce 
** ) čtyřlist srdcový, 4333 a maximum 
 
Jih vynáší károvou dvojku. Po vyložení stolu 
hlavní hráč přidal ze stolu trojku. Nyní se 
Sever na delší dobu zamyslel a nakonec 
přidal sedmičku. Hlavní hráč vzal zdvih na 
singl kluka, uhodl, jak má zahrát piky 
a obrana již udělala pouze jeden zdvih na 
pikového krále. Byl to jeden z nejhorších 
výsledků v rozdání pro linku NS. Dokonce 
horší než měli všichni ti, kteří se jen automa-
ticky řídili pravidlem „Třetí dává velkou“ 
 
Zkusme se společně zamyslet, od čeho může 
být výnos dvojkou. Může být: 
1) od čtvrtého krále, pak má hlavní hráč 

singl kluka 
2) od čtvrtého kluka, pak má hlavní hráč 

singl krále 
3) od čtvrtého krále s klukem 
4) dvojka také může být singl 
5) od třetího krále 
6) od třetího kluka 
 
Ve všech případech kromě 6) je správné hrát 
eso. A výnos od Jxx je považován za jeden 
z nejhorších výnosů. 
 
Výnosové dohody mají svůj význam. Když 
se naučíte výnosy partnera přečíst a spoleh-
nout na ně, je to pro vás velká pomoc při hře 
v obraně. � 
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Odposlechnuto  

 Eva Dítětová 

 

• Od jednoho stolu se při turnaji rezignova-
ně ozvalo: „Partner je ten ze tří soupeřů 
u stolu, který sedí proti mně.“ 

• „Co má váš partner,“ ptají se obránci. 
„Rozlohu 6-3-3-2,“ zní odpověď „A co má 
váš partner,“ ptají se druhého soupeře. 
„Paralýzu,“ zní odpověď. 

• „Tu dámu jsi neměl propouštět,“ lituje 
partner po partii a dodává: „Víš, já jsem 
nikdy nepustil dámu, kterou jsem už zís-
kal.“  

• Manželská dvojice se domlouvá před 
turnajem mixů. Manžel: „Na partnerův 
výnos přihazujeme ze čtyřlistu třetí shora.“ 
A manželka, jak je zvyklá, oponuje: „Ne, 
ne, ne, přihazujeme druhou zespoda.“ 

• Manželská dvojice se chystá na mistrov-
ství Evropy mixů do San Rema. Manželka 
říká přítelkyni: „Vlastně nevím, zda máme 
jet, je to dost drahé. No řekni, cesta, uby-
tování, vysoké vklady a pak ty náklady na 
rozvod a dělení majetku.“ 

• Licitace jde 1 BT – kontra – rekontra. „Co 
znamená to rekontra,“ ptají se soupeři. „To 
je buď trestné nebo SOS, to musím poznat 
ze své karty,“ odpovídá zahajitel. 

� 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
♠AJ43 
♥74 
♦KJ3 
♣AK73 
 

 
♠KQ10976 
♥K8 
♦10 
♣10862 

 
NS v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   2♠ 
pas 4♠ pas…  

 
Jih sehrává 4♠ po výnosu ♦Q. Jak plánujete 
hru? 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠Q42 
 

 
♠A10873 

� 


