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Celostátní liga 

 Tomáš Fořt 

 
O víkendu 16.-17.5. proběhly finálové boje 
celostátní ligy přenášené do celého světa na 
BBO, kde sledovalo a komentovalo každé 
zahrání vybraného stolu vždy v průměru přes 
500 diváků. Současně s finále se konaly také 
baráže o postup do první i druhé ligy.  
 
Do semifinále i finále si družstva přenášela 
body z kvalifikace. Ale ACOL i přes přenos 
17 IMP i postupně zvyšovaný náskok, pro-
hrál náhle v poslední třetině s JAS a stejně 
tak ESA porazila P.S., přestože jejich ztráta 
na startu zápasu činila dokonce 29 IMP. 
 
Také ve finále byl náskok týmu ESA prak-
ticky smazán hned ve dvou prvních partiích. 
První třetina, hraná v sobotu večer byla 
vcelku vyrovnaná, ale nedělní ranní část byla 
její naprostý opak.  
 

 

Jak se shodla většina komentátorů na BBO: 
„Ráno není právě nejvhodnější čas pro juni-
orskou hru.“ To ukazuje i tabulka výsledků 
druhé třetiny, kde se dvoucifernými výsled-
ky jen hemžilo a kdy úroveň hry výrazně 
zaostala za semifinálovým zápasem. V po-
slední odpolední části se hra vyrovnala, ale 
na výsledku se již nic nezměnilo. 
 
A protože tým P.S. porazil v boji o bronz 
Acol jsou medailisté letošní ligy následující: 
 
1. místo  ESA 
Aleš Medlín kpt., Miroslav Číža, Anatol 
Filip, Petr Jireš, Jiří Medlín, Miroslav Sta-
něk. 
 
2. místo  JAS 
Petr Hebák kpt., Jan Nosek, Milan Macura, 
Viktor Kolínský, Jaroslav Chvalina, Michal 
Kopecký, Pavla Hoderová, Jana Janková. 
 
3. místo  P.S. 
David Vozábal kpt., Ondřej Krása, Jakub 
Šlemr, Michal Zadražil, Jan Martynek ml., 
Petr Pulkrab. 
 
V baráži o postup do 1. ligy si udržela pozici 
Triga, kterou doprovodí doposud druholigo-
vé Ladies. 
 
V bojích o postup do druhé ligy se v ní suve-
rénně udržela obě i doposud druholigová 
družstva Pernštejn a Chaos.  
 
Z divoké nedělní dopolední třetiny mě zauja-
lo hned první rozdání. 
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Rozdání 1, oba v první, zahajuje N. 
 ♠764 

♥J973 
♦5 
♣109643 

 

♠A85 
♥A104 
♦K732 
♣AK5 

 

 

♠KJ 
♥Q652 
♦AQJ96 
♣82 

 ♠Q10932 
♥K8 
♦1084 
♣QJ7 

 

 
Na obou stolech finále sehrával hlavní hráč 
6♦ a na obou spadl. Není příliš divu. Základ-
ní variantou je vytrumfovat, zahrát srdcový 
expas do dámy a pak impas do desítky. 
 
Hlavní hráč v otevřené místnosti zvolil před 
zraky kamer elegantnější metodu částečné 
eliminace a pak zahrání na nucený výnos, ale 
v praxi tento pro diváky atraktivní způsob 
hry redukoval jeho šance na polovinu. 
 
V celku sehrávali hlavní hráči 6♦ u pěti stolů 
a jen jediný z nich splnil. Na dalších dvou 
stolech splnili hlavní hráči nějakým kouzlem 
nesplnitelných 6 BT. A na posledním uhrál 
hlavní hráč 4 BT =. 
 
Jediný hráč, který splnil 6♦, byl Luboš Naj-
zar, u jehož stolu (stejně jako u některých 
dalších) zasáhl Jih 1♠. Luboš vytrumfoval, 
vysnapl třetí tref a zaregistroval tedy, že Jih 
má tři kára, alespoň tři trefy a z dražby ale-
spoň pět piků. Bez ♥K by Jih neměl zásah 
a tak Luboš úspěšně zahrál na dubl krále. � 

 

Úvahy pozd ě 
večer 

 Jan Pivnička 

 
Mám možná tu výhodu, že nemohu hrát 
každé pondělí, někdy i čtvrtky a pak soutěže 
o víkendech jako řada pražských hráčů, kteří 
tak jdou ze soutěže do soutěže, a tak mám 
obvykle 2-3 týdny čas se s rozdáními po 
večerech pomazlit a objevit jejich kouzlo. 
 
Zde je jedno z Velké ceny Trutnova: 

Nemám rád, když 
soupeři vylicitují 
závazek a okamžitě 
schovají hlášky do 
krabičky. Například 
licitace 1 BT - pas – 
3 BT a sotva jsem 
3 BT zahlédl, už 
vidím prázdný stůl. 

Domnívám se, že bridž je natolik gentleman-
ská hra, že každý hráč má právo a zároveň 
povinnost se vyjádřit. Proto v této situaci, 
která mi připadá vzhledem k obráncům veli-
ce nezdvořilá, vždy hledám hlášku, která by 
měla stín naděje na úspěch a mám pocit, že 
soupeře na jejich chování celkem taktně 
upozorním. 
 
Přišla partie č. 21 ve druhém kole. Soupeři 
na NS po zahájení Severu silově vylicitovali 
6♠, když Jih ukázal pětibarvu pikovou 
a trefový cuebid, Sever licitoval kárový 
cuebid. A kartičky rychle zmizely. 

 4

To se mi na Západě nelíbilo a začal jsem 
uvažovat, mám-li na nějakou hlášku. 
 
 ♠Q83 

♥K32 
♦AK52 
♣J53 

 

♠K2 
♥Q94 
♦9864 
♣K1097 

 

 

♠754 
♥J10765 
♦1073 
♣64 

 ♠AJ1096 
♥A8 
♦QJ 
♣AQ82 

 

 
Trefový král je jistě za esem, pikový pravdě-
podobně také - asi tak 2:1. Mohl bych teore-
ticky uhrát dva zdvihy. Kontrem partnera 
nezmýlím, neboť vynáším sám a mám cel-
kem bezpečný kárový výnos. Navíc mám 
rezervu v srdcové Q s devítkou. 
 
Ale stejně musím na případné zdvihy čekat 
pasívně a nikde není psáno, že soupeři neu-
hrají 12 zdvihů s jediným trefovým. Nor-
málně bych pasoval. Tady jsem dal ve shodě 
s předchozí úvahou kontra a musím říci, že 
se soupeři okamžitě omluvili. Z diagramu je 
vidět, že 6♠ nemá šanci a zápis 200 na naší 
lince přinesl 100%. 
 
Praha, přebor republiky mixů - 1. kolo, roz-
dání č. 7 - oba ve druhé, rozdával Jih. 
 
Toto rozdání bych nazval dámský gambit, 
neboť se u našeho stolu nesmiřitelně střetla 
hráčka na Jihu s hráčkou na Západě. 

 
Medailisté přeboru mixů 

 
 ♠962 

♥J1062 
♦93 
♣J952 

 

♠KQ10875 
♥85 
♦AKQJ5 
♣- 

 

 

♠3 
♥Q97 
♦108764 
♣Q843 

 ♠AJ4 
♥AK43 
♦2 
♣AK1076 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
   1♣ 
1♠ pas pas 2♥ 
3♦ pas pas kontra 
3♠ 4♥ pas…  

 
Jih reverzoval srdcemi, Západ se nenechal 
zahanbit a nabídl 3♦. Jih ještě potřetí partne-
ra pobídl, tentokrát kontrem, a i když Západ 
znovu licitoval, Sever jako muž našel sílu 
a přiznal srdce. 
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Přáli byste si tuto partii sehrávat nebo bránit? 
Podivná otázka! 
 
Z otevřených karet - teoreticky - může obra-
na probíhat takto: Malé káro k desítce, trefo-
vý snap, pikový král. 
 
Pokud hlavní hráč pustí, odehrají obránci 
v tempu další tři zdvihy na snapy a je to bez 
tří. Pustit tedy nesmí. Sebere a třikrát trumf-
ne. Východ dobere a vrátí káro. Jih odevzdá 
ještě tref a nakonec jeden pik. Bez dvou.  
 
To je však teorie, sehrávka u stolu proběhla 
jinak: 
 
1. Pikový král sebraný esem. Co má HH 

hrát? Nezbývá než  
2. srdcové eso,  
3. srdcový král. Dáma nevypadla, ale aspoň 

se trumfy dělí. 
4. Trefové eso. A jejda, trefová královna se 

také jen tak nevzdá! Teď už je Jih oprav-
du u konce s dechem, tak se vzdává - 
tempa. 

5. Káro. Dobírá Západ a 
6. "bezpečně" hraje další velké káro - a je 

po partii! Jih dobírá trumfem,  
7. hraje poslední srdci. Východ bere dámou 

a  
8. vrací káro. Stůl bere posledním trumfem. 
9. -12. Hráčka sehrává trefy a 
13. odevzdává poslední piku. 

Deset zdvihů a 100%. 
 
K úspěchu obrany vedla uzounká stezička: 
Když Západ sebral 5. zdvih v obavě, že Jih 
může mít károvou desítku, musí odehrát 

pikovou dámu a odevzdat pik - a Východ jej 
nesmí snapnout! Jih pustí srdcem do zdvihu 
Východ a ten má zachován bezpečný odchod 
kárem. Nakonec bude Jih nucen ještě ode-
vzdat 4. zdvih - tref. 
 
4♥ se na jiných stolech možná licitovaly, ale 
na všech stolech hrála nakonec linka EW - 
piky nebo kára. 
 
Následují rozdání je také z přeboru mixů. 
2. kolo rozdání č. 3 - EW ve druhé 
 
 ♠Q10752 

♥95 
♦106 
♣QJ52 

 

♠8 
♥106 
♦AKQJ9872 
♣K10 

 

 

♠AJ943 
♥AQ2 
♦4 
♣A643 

 ♠K6 
♥KJ8743 
♦53 
♣987 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
   2♦ 
pas (!) 2♥ 2♠ pas 
3♥ pas 3 BT pas… 

 
Jako E po výnosu károvou pětkou vidím 
dvanáct zdvihů. Mám šanci na třináctý? 
Srdcový impas to jistě nebude, ale mohu 
zkusit dvojitý skvíz - ale který? Vybral jsem 
trefy jako hrozbu na oba s přechodem, dal-
šími hrozbami jsou srdcová desítka a pikový 
kluk. Přepokládám, že obě srdcové figury 

 6

jsou na Jihu a pikový mariáš musí sedět na 
Severu. Za předpokladu, že Sever jediný drží 
trefy (má alespoň pětilist), mohu hrát dvojitý 
skvíz s pikami jako barvou na oba. Odehrál 
jsem pikové a srdcové eso, a když jsem 
přešel trefovým králem na stůl odehrát kára, 
obráncům bylo jasné, o co jde, a třináctý 
zdvih mi nedovolili. Sever držel trefy a Jih 
oba drahé krále. 
 
Po zápisu výsledku do krabičky brblal Sever: 
Mají tam 7NT vždycky, vylicitují jen 3NT, 
uhrají jen 12 zdvihů a ještě mají nadprůměr 
(68%)! Máš to hrát s pikovým přechodem! 
Neměl pravdu. Pokud zvolím piky jako 
hrozbu na oba s přechodem a odehraji srdco-
vé a trefové eso a vrátím se ke kárům trefem, 
vznikne koncovka: 
 
 ♠Q10 

♥- 
♦- 
♣Q 

 

♠8 
♥10 
♦2 
♣- 

 

 

♠AJ 
♥- 
♦- 
♣6 

 ♠K 
♥K 
♦- 
♣9 

 

 
ve které na poslední káro Sever odhodí tref 
a Jih musí pečlivě odhodit stejnou barvu jako 
Východ. - A i kdyby měl Sever pětilist trefo-
vý, 7NT by tam nebyly „vždycky“, stačilo 
by elegantně vynést malou od druhého krále 
v barvě hlavního hráče - v pikách. � 

 

Víkendové 
rozvernosti 

 Jan Špírek, Aleš Špírek 

 
Jubileum 
Řekneme-li o někom, že má jubileum, každý 
ví, o co se jedná. O významné výročí důleži-
té události spojené s jeho žitím. Nejčastěji 
jsou to narozeniny, a to ty kulaté. Pokud má 
člověk padesát, věřte, že takové kulatiny 
mají opravdu něco do sebe. Člověk se sice 
částečně ohlíží dozadu, ale říká se, že pade-
sát je ten nejlepší věk. Máte dostatek duševní 
i fyzické síly, takže se můžete směle dívat do 
budoucna a začít plánovat svůj další život 
podle svých představ. Pro mne měly praktic-
ky odjakživa prioritu dvě věci - rodina 
a bridž. 
 
Po všech oslavách s rodinou a přáteli jsem se 
nevýslovně těšil na výroční členskou schůzi 
našeho kroužku, kde se stalo pravidlem, že 
předseda kroužku Jirka způsobem jemu 
vlastním vždy poblahopřál všem oslavencům 
majícím v tom roce kulatiny - originálním 
blahopřáním ve formě pohádky. Navíc musel 
každý takto postižený jedinec sehrát připra-
vené rozverné bridžové rozdání, které se pak 
několik dalších týdnů s úsměvem probíralo 
v kuloárech kroužku. 
 
Pohádka o třech spodcích 
Za devatero impasy a devatero expasy žilo, 
bylo jedno malé rozdání. Vládl tam král, 
tuším, že trefový, a ten tak dlouho zkoušel 
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obnažovací skvíz na srdcovou Dámu, až 
uspěl… a vypracoval tři švarné junáky. Král 
se však dlouho ze švarných Spodků nerado-
val – tchyně Eso, které nebyla po chuti tre-
fovo-srdcová mesaliance, pohřbila zeťáka po 
prvním nepodařeném expasu. A naši Junáci 
rostli a každý se probíjel rozdáními po 
svém… 
 
První Kluk, jmenoval se Václav, byl blázen 
po desítkách. Neodolala mu žádná, i když 
černé neměl tak rád. Při hře se prakticky 
o nic jiného nestaral, než aby byla stále při 
ruce. V zájmu spravedlnosti však nutno 
dodat, že jim byl vždy dobrým otcem. 
 
Druhý Kluk, to byl zase Franta, byl spíše 
zádumčivý. Měl k tomu důvod. Sedával 
často na lavici své barvy sám – a to by ještě 
ušlo, ale častěji s jednou či dvěma tak blbý-
mi skatinkami, se kterými řeč pochopitelně 
nebyla, a navíc, meditaci rušily příšerným 
kdákáním prozrazujíce bídnou rozlohu. Fran-
tovu šťastnou povahu to však nezlomilo – 
spoléhal se ponejvíce na sebe a byl šťasten… 
 
Třetí Kluk, Honza, snad za mlada proháněl 
nejednu Qínu, ale později, z pochopitelných 
důvodů, na všechny vysoké figury s určitou 
trpkostí zanevřel. Oblíbil si střední karty, 
nad kterými vynikal nejen svou urostlou 
postavou – a bez nich skoro odmítal hrát!!! 
Byl zaťatý, možná, že by byl rozbil sem tam 
nějaký větrný mlýn, ale – až s prvním žalu-
dečním vředem zjistil, že jestli Spodek 
opravdu něco potřebuje, pak je to pravidelná 
životospráva. Odhodil všechny falešné am-
bice a s puncem milovníka středních karet 

vybojoval zázračně nejeden, nebojím se říci 
– až podlý závazek. 
 
Tchyně-Eso, Král i Dáma už dávno spí svůj 
věčný a znova opakovaný sen v hloubi hro-
mady odehraných zdvihů a ejhle – třem 
Spodkům z Neratovic je padesát. Spřežení 
času pádilo kupředu jak bilanční dražba naší 
milé Renaty a Kluci hrají dál a s chutí. Že 
nejsou nezajímavou figurou v našem balíčku 
karet, ví snad každý. A i kdyby byli snad jen 
pouhou Dvojkou, všichni víme, že 
s jednapadesáti kartami prostě hrát nejde. 
 
   … a zazvonil zvonec… a my přejeme 
našim Junákům jen to nejlepší. 
 
Po přípitku jsme my tři Spodci zasedli spolu 
s předsedou k bridžovému stolíku, kde byly 
v krabici ji připravené karty. Kolem se po-
stavilo třicet kibiců, kteří stejně jako my 
hráči s napětím očekávali, co se bude dít. 
Na západě na mne vyšel tento list: 
♠A 
♥AKQJ109 
♦975 
♣1084 

 

 
 
Jirka na severu zahájil pas a František na 
východě také pas. Václav na jihu otevřel 
1 pik a teď to začalo: Ze všech stran se zača-
ly ozývat poznámky typu: S takovým sme-
tím bych ani nezahajoval. Václave, to sis 
dovolil moc. Nejlepší by bylo, kdyby ses 
radši napil a zapasoval… Nyní to bylo na 
mně. Vědouc, že se jedná o taškařici, zasáhl 
jsem hláškou 4 srdce. Já bych mu dal kontra, 
až by mu slezly nehty. Nedivte se, že to 
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v bridži nikam nedotáhl, když má takové 
mezery v dražbě. Jeníku, Tobě nebudu na-
příště věřit ani pozdrav, nechali se slyšet 
kibicové. Jirka na severu dorazil do 4 piků, 
kde dražba vyhasla, což se neslo za všeobec-
ného ticha všech přítomných.  
 
Vynesl jsem co jiného, než J srdce a ukázal 
se stůl: 
 ♠J1097 

♥73 
♦KJ10 
♣AQ75 

♠A 
♥AKQJ109 
♦975 
♣1084 

 

 
 
Ze stolu byla přidána 3, Franta přidal 4 a 
Václav na jihu 2. Pokračoval jsem K, na 
kterého Franta přidal 5 a Václav 8. Pokud by 
se jednalo o normální rozdání, přemýšlel 
bych, zda pokračovat v trefech nebo kárech. 
Tady jsem však musel vynést netradičně, a 
proto jsem pokračoval v srdcích. Václav se 
zamyslel, odšpuntoval láhev a poručil si, 
vědouc, že mám sedmilist srdcový, spodek 
trumf. Když Franta přidal srdce, znovu se 
zamyslel, znovu upil ze své desítky a posléze 
odhodil káro. Poté vynesl 10 trumf. Franta 
přidal malou, Václav přidal také malou a 
moje A vzalo zdvih. Za normální situace 
bych vynesl asi káro. V této mimořádné 
situaci jsem však nepřemýšlel a pokračoval 
jsem v srdcích. Václav na stole snapl 7 pik. 
Nyní se zamyslel Franta a začal kroutit hla-
vou. Stále si něco přepočítával, a posléze 
odhodil malé káro. Po vzetí zdvihu na stole 

Václav vynesl svůj poslední trumf stolu. 
Franta přidal Q, kterou Václav převzal K. 
Znovu odšpuntoval láhev, upil a vynesl 
trumf. To už jsem pokládal karty na stůl, 
avšak Franta vítězoslavně ukázal svoji 8 
pikovou, která byla porážející zdvih. 
 ♠J1097 

♥73 
♦KJ10 
♣AQ75 

 

♠A 
♥AKQJ109 
♦975 
♣1084 

 

 

♠Q83 
♥654 
♦8632 
♣632 

 ♠K6542 
♥82 
♦AQ4 
♣KJ9 

 

 
Ou, ou, ou, hořekoval Jirka po skončeném 
rozdání. „Tolik práce mi to dalo, abych to 
vymyslel, ale to jsem netušil, Václave, že se 
to dá ještě vylepšit. Třetí srdce snapneš 
v ruce, v kárech přejdeš na stůl a zaimpasu-
ješ Q pik. Vždyť ty bys to rozdání prohrál, i 
kdybys měl v pikách J1098 a Frantovi by na 
Tebe stačilo jen Q73.“ V té chvíli jsem se 
musel Václava zastat. „Nezapomeň, Jirko, že 
Václav věřil, že mám sedmilist srdcový. 
4 srdce bych přece za normální situace 
s šestilistem nikdy neřekl.“ „Tobě věřit“, 
stále bědoval Jirka. „Tobě, kterej bys při 
bridži prodal vnitřní orgány poloviny krouž-
ku. Tolik práce mi dalo sestavit takové pěk-
né rozdáníčko a Ti pacholci mi ho takhle 
zmršej.“ „Nic si z toho Jirko, nedělej“, utě-
šoval jsem ho. „Až budeš mít padesát Ty, 
můžeš nám to vrátit…“ � 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠AQ10954 
 

 
♠876 

 
------------------------------------------------------ 
 
Pokud hrajete na maximum, zahrajte do 
dámy, a když nepadne kluk, odehrajte eso. 
Máte 27% na 6 zdvihů, 50% na 5 zdvihů 
a 23% na 4 zdvihy. Jen o jedno procento se 
snižuje pravděpodobnost na 5 zdvihů, pokud 
poté, co by dámu vzal král, zahrajete místo 
esa impas do desítky. Tato metoda je tedy 
vhodná, pokud víte, že Západ má body.  
 
Impasem do desítky hned v prvním kole si 
snížíte o 2% šanci na získání 6 zdvihů. Tato 
metoda však začíná být výhodnější v přípa-
dě, když víte, že počet neznámých karet 
v listu Východu je alespoň o dvě nižší než 
u Západu. 
 
Pokud si můžete dovolit odevzdat jeden 
zdvih, odehrajte napřed eso a pak hrajte 
k figurám. Zde máte 6% na 6 zdvihů, 77% 
na 5 zdvihů a 17% na 4 zdvihy. 

Problém 2 
 

♠7 
♥103 
♦Q1085 
♣Q76532 
 

 
♠AKQJ94 
♥7 
♦KJ93 
♣K8 

 
Po dvou pasech jste jako Jih zahájil 4♠ a ty 
oběhly. Západ vynesl A a K srdcové, které 
jste snapl. Jak budete sehrávat? 
 
------------------------------------------------------ 
 
 ♠7 

♥103 
♦Q1085 
♣Q76532 

 

♠10853 
♥AKQ 
♦762 
♣J94 

 

 

♠62 
♥J986542 
♦A4 
♣A10 

 ♠AKQJ94 
♥7 
♦KJ93 
♣K8 

 

 
Nebezpečí, které vám hrozí je velmi pravdě-
podobné a to dělení trumfů 4-2.  
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Pokud byste vytrumfovali a vyrazili kárové 
eso, soupeři vás zkrátí o poslední trumf 
a desátý zdvih již nestihnete včas. Musíte 
tedy vypracovat zdvih v levné barvě, dokud 
srdce na stole držíte ještě ♠7.  
 
Kára hrozí snapem a tak začneme od trefů. 
Mnohem lepší je ale začít výnosem ♣8. 
Pokud bychom zahráli krále, soupeř by mohl 
zahrát třetí srdce. Pak nemáme ze stolu rych-
ly návrat a hrozí trumfová promoce 
v srdcích.  
� 
 
 

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. 
 
Detektivem uprostřed partie 

Dnešní článeček je o tom, jak je důležité 
sbírat v průběhu partie indikace a skládat je 
dohromady. Uvedená partie je z pražské 
skupinovky A. 
 
Dealer Sever, všichni v první hře. 

♠A93 
♥J984 
♦QJ10 
♣1092 

 

♠KJ1082 
♥52 
♦K984 
♣Q8 

 

Jih Západ Sever Východ 
  pas pas 
1NT(*) pas pas 2♠(**) 
pas pas pas  

 

1NT(*) – 12-14 bodů 
2♠(**)  – pětilist pikový a jeden levný čtyř-

list, 8-14 bodů 
 

Hrajete hezký závazek 2♠ a po výnosu trefo-
vým esem a vyložení stolu se nejdříve zara-
dujete, že vás soupeři nechali hrát na 
2. stupni. Jestli spadnete, budete mít i tak 
dobrý výsledek, protože soupeři v této partii 
mají ke splnění své částečné závazky – 2NT, 
3♣ nebo 3♥. V silnější soutěži bych si také 
hned řekla, že se nejspíš špatně dělí trumfo-
vá barva, jinak by soupeři jistě dali re-open 
s listem Severu.  
 

Poté je potřeba udělat inventuru zdvihů – 
přece jen je lepší závazek splnit. Máte 
k odevzdání jistě dva trefové zdvihy, dva 
srdcové a jeden kárový, pokud nechcete 
spadnout, musíte uhodnout, který ze soupeřů 
má dámu pikovou.  
 

Nejjednodušší úvaha by byla, že kdo zahájil, 
ten má více bodů, ale tak lehký zase bridž 
není. Soupeři mají dohromady 23 bodů, 
takže na Sever zbývá 9-11 bodů, možná spíš 
jen 9, když licitaci neznovuotevřel kontrem, 
a může mít dámu pikovou on. 
 

Odložíme tedy rozhodnutí o pikové dámě na 
později a zatím budeme jen sbírat informace. 
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Jih vynesl eso trefové, Sever přidal sedmičku 
(markuje „velká - lichý počet“), dále Jih 
stahuje krále trefového a hraje kluka trefo-
vého, kterého přebíjíte v ruce trumfem. Poté 
hrajete káro z ruky, které Jih bere esem, 
pokračuje dalším kárem a to berete v ruce. 
 

Teď už jste viděli u Jihu 12 bodů – 8 bodů 
v trefech a kárové eso, pikovou dámu, ale 
pořád ještě může mít, takže potřebujete ještě 
další informaci. Hrajete srdci z ruky, Jih 
dává malou, ze stolu položíte kluka a Sever 
bere králem a vrací další káro.  
 

A teď již máte všechny informace, které 
chyběly. Sever vzal srdci králem, je tedy 
velmi pravděpodobné, že má ještě eso 
a nemá srdcovou dámu. A pokud má dámu 
srdcovou Jih, je to již 14 bodů a nemůže mít 
tedy dámu pikovou. Vezmete káro, zahrajete 
eso pikové, pak pikovou devítku, kterou 
pustíte, dotrumfujete a plníte svůj závazek.  
 

Celé rozdání: 
Dealer Jih, 
všichni 
v první 
hře 

♠Q54 
♥AK73 
♦652 
♣753 

 

♠A93 
♥J984 
♦QJ10 
♣1092 

 

♠KJ1082 
♥52 
♦K984 
♣Q8 

 ♠76 
♥Q106 
♦A73 
♣AKJ64 

 

 

Někdy je dobré nejdříve získat víc informací, 
pak teprve si zahrát v partii na detektiva, než 
uděláte klíčové rozhodnutí. � 

 

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 první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 pas pas 1♥ 

4♦ pas 5♦ ? 
 Jih:   ♠KJ2   ♥AK10642   ♦-   ♣AQJ5 
 

Problém 2 
Oba v první, rozdával Východ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

  2♠*) kontra 

4♠ pas pas ? 
 Jih:   ♠AQ6   ♥A   ♦AQ42   ♣AKQJ3 
*) 2♠ ukazují 5-5, piky a levná, podprimérní 
 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♥ pas 1♠ 

pas 2♦ pas 3♣*) 

pas 3♦ pas 3 BT 

kontra pas pas ? 
 Jih:   ♠A743   ♥32   ♦KQ10   ♣KQJ10 
*) 3♣ jsou čtvrtá barva 
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Odpovědi: 
Problém 1 2 3 

Lohay kontra 4 BT 4♦ 

Martynek ml. kontra 6♣ 4♥ 

Pěkný kontra 4 BT 5♦ 

Kopecký kontra kontra rekontra 

Čtenáři 5♥ kontra pas 

 
Problém 1 

Karol Lohay: 
Kontra. Po takom rýchlom a vysokom bloku 
si tato karta zaslúži ešte jednu akciu. 

Jan Martynek ml.: 
Kontra. Za tohoto stavu manší mě nenapadá 
vhodnější akce. Pokud partner opraví do 5♥ 
(což by mělo naznačovat aspoň nějaké pozi-
tivní hodnoty), budu velmi zvažovat vydra-
žení 6♥. V druhé proti první se spíše přiklo-
ním 5♥ (raději napíšu +680 než +300). 

Pavel Pěkný: 
Kontra. Je potřeba, aby rozhodnutí učinil 
partner, takže dám kontra, čímž ukážu rezer-
vy. Partner snad ze svého kárového držení 
pozná, oč tu běží a bude mít více informací 
pro správné rozhodnutí. 

Michal Kopecký: 
Kontra. Nikde není napsáno, že musíme mít 
fit. Soupeři spadnou cca za 300-500, pokud 
má partner zajímavou kartu, tak ještě může 
dražit. v tom případě dorazím jeho hlášku 
(5♥/♠) do slemu, s nezajímavou kartou part-
nera slem hrát nechci a beru jisté peníze, 
ztrátových zdvihů mám celkem dost, abych 
se pouštěl do nějakých dobrodružství sám. 

Čtenáři: 
Experti jednoznačně směřovali ke kontra. 
Čtenáři mu dali jen 38% a zvítězilo u nich 
s 50% přímočarých 5♥. Ve skutečné partii 
přišla pobídka 5 BT, ale to již posouvalo 
závazek vzhledem k nepříznivým rozlohám 
příliš vysoko.  

Problém 2 

Karol Lohay: 
4 BT. kontra by bola už tresna, takže 4 NT je 
pobidka, však z partnera musím dostať neja-
ké info. 

Jan Martynek ml.: 
6♣. Bez dohod, co by v takovém sledu zna-
menaly hlášky 4 NT, 5 NT a 5♠, raději řeknu 
to, co si myslím, že nejčastěji splním (a budu 
doufat, že partner nemá něco jako 6-5 na 
červených a východ tak má obě černé barvy 
- to ale stejně nemám jak zjistit). 

Pavel Pěkný: 
4 BT. Já jsem obvykle spíše konzervativní, 
ale zde považuji riziko za přiměřené a po-
bídnu partnera. A nejen to. Až si vybere 
levnou, tak zvýším na šestý stupeň. Problém 
bude, až partner 5♥, protože se obávám, že 
následných 5 BT si možná vysvětlí jako 
dotaz pro srdce. Kdo má v těchto sledech 
s partnerem jasno má velkou výhodu, ale 
moc nás asi nebude, že? 

Michal Kopecký: 
Kontra. Pokud má partner jednu levnou 
(trefový 4+ list, kárový 5+ list), tak splníme 
skoro velký slem, pokud má srdce, tak ne-
splníme nic. Jedna možnost je dát kontra 
(které partner v 95% případů zapasuje 
a v zbytku řekne 5♥, které opravím do 6♣) 
a spokojit se s plusovým nápisem cca 300-



 13

500, druhá možnost je dražit 4 NT jako 
dvoubarevný list s úmyslem dražit slem 
v barvě co partner vybere (ovšem až s jed-
nobarevným listem zadraží 5♥, tak mám 
solidní problém). Osobně se přikláním ke 
kontru, protože si myslím, že nalezení na-
prosto nevhodného listu (1633, 1642) je 
o dost pravděpodobnější než trefení velkého 
fitu v levné barvě, navíc i když mi partner 
nejspíš kryje pikové ZZ a kárový impas sedí 
(RHO má asi kára), stále mám ztrátové zdvi-
hy v kárech.  

Čtenáři: 
Experti dávali přednost 4 BT, na které čtená-
ři prakticky vůbec nemysleli. Jejich hláškou 
bylo v 75% kontra. Ve skutečné partii šel až 
trefový slem. 

Problém 3 

Karol Lohay: 
4♦ ukazujú chuť na slem. Pri singl piku u 
zahajitela, idú pekne karty dokopy. 

Jan Martynek ml.: 
4♥. Co ten západ může mít - páté KQJ10 v 
pikách a eso (nejspíš trefové) jako 
doštych…? Při této variantě ke splnění 3 NT 
potřebuji udělat 8 zdvihů v červených bar-
vách, což předpokládá velmi kvalitní srdco-
vou barvu (AKQ+). Má-li partner taková 
srdce, splním velmi pravděpodobně i 4♥. 
Nemá-li tak pěkná srdce, ze 3 NT spadnu a 
4♥ přesto mohly být ke splnění. Proto řeknu 
4♥. Taky ale může být vše úplně jinak a 
uhnul jsem do nesmyslu. Bridž je těžká hra. 

Pavel Pěkný: 
5♦. Při rozhodování u stolu by asi hrála roli 
trochu i "table presence", ale řekněme, že 
bych se nakonec rozhodl "uvěřit" soupeři, že 

na kontra má (KQJTx.. a levné eso) a odešel 
bych do alternativního celoherního závazku. 

Michal Kopecký: 
Rekontra. Soupeř má asi 5 piků bez esa a eso 
vedle, nejspíš trefové. 9 zdvihů shora asi 
neuděláme, ale třeba nám půjde 5♦/4♥. Re-
kontra vyjadřuje pochybnosti o splnění 
a partner se může rozhodnout. 

Čtenáři: 
Experti neměli jednoznačný názor, zatím co 
čtenáři volili nejčastěji pas v 56% a 5♦ 
v 33%. Australští experti nejčastějí vybírali 
5♦ v 57%, 4♦ u nich získala již jen 19% 
a pas 14%. Podobně volili australští čtenáři. 
5♦ v 44%, pas v 18% a 4♦ v 15%.  
 
A co se dělo ve skutečném rozdání?  
 ♠98 

♥KQ1098 
♦AJ964 
♣8 

 

♠KQJ1062 
♥AJ5 
♦7 
♣532 

 

 

♠5 
♥764 
♦8532 
♣A9764 

 ♠A743 
♥32 
♦KQ10 
♣KQJ10 

 

 
Jih zvolil rekontra a Západ hned předbránil 
4♠ za 500. To je teoreticky správná hláška 
vzhledem k tomu, že soupeřům zde jdou 4♥. 
Na druhém stole však hráli 3 BT bez kontra 
a tak nepřišel porážející pikový výnos. Jak je 
vidět, karty zbabělost nepromíjí. 
� 
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Velká cena 
Metuje 

 Tomáš Fořt 

 
O víkendu 5.-7.6. proběhla ve Vrchovinách u 
Nového Města nad Metují poslední před-
prázdninová Velká cena. Úvodního páteční-
ho turnaje se zúčastnilo 15 dvojic. 
 
1. Bahníková - Bahník P.  59.38 % 

  2. Kotěšovcová – Kowalczyk 57.29 % 
  3. Ertnerová J. - Martynek j. 54.17 % 
 
Ve dvoukolovém hlavním párovém turnaji 
bojovalo 32 dvojic. 
 

 
Vítězové Velké ceny 

 
  1. Vajdová – Vozábal 57.37 
  2. Lauer – Spálovský 57.31 
  3. Kopecký M. * - Volhejn 56.60 
  4. Dítětová - Svoboda O. 55.19 
  5. Hoderová* - Martynek j. 54.62 

  6. Pivnička - Vondřich  54.23 
  7. Krausová - Ludvík 53.53 
      Šlemr - Zadražil 53.53 
  9. Kořínek - Maňák 53.08 
10. Fořt - Martynek s 53.04 
 
Účast na nočním individuálu nebyla příliš 
vysoká, hrálo se, je v posledních letech zvy-
kem, na pěti stolech. 
 
  1. Hájková 68.75 % 
  2. Kopecký M. 65.00 % 
  3. Schulzová 58.75 % 
  4. Dítětová  54.38 % 
  5. Vachtarčík 53.13 % 
 
Závěrečné nedělní soutěže týmů se zúčastni-
lo 11 družstev. 
 

 
Vítězné družstvo domácích 

 
  1. LGM 157 

Baláš – Tyč, Kálal - Petera 
  2. Pivaři 136 

Ertner, Ertnerová J., Škalda, Valášek, 
Horáček 
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  3. Deri 134 
Dítětová - Svoboda, Fořt - Martynek s, 

  4. KRT 132 
Erdeová – Mašek, Svobodová - Erde 

  5. Čtvrtá barva 127 
Kopřiva – Pokorná, Pivnička - Vondřich 

 
V posledním rozhodujícím zápase týmů 
přišlo na prvním stole následující rozdání. 
 ♠642 

♥A10543 
♦52 
♣A52 

 

♠J975 
♥KJ82 
♦76 
♣J87 

 

 

♠Q103 
♥976 
♦J10983 
♣Q9 

 ♠AK8 
♥Q 
♦AKQ4 
♣K10643 

 

 
Západ Sever Východ Jih 

   1♣ 

pas 1♥ pas 2♦ 

pas 2♠ pas 2 BT 

pas 3♣ pas 4 BT 

pas 5♥ pas 6♣ 

pas pas pas  
 
2♠ jsou čtvrtá barva a po reverzu již forsing 
do hry. 2 BT pak ukazují rezervu. 
 
Výnos malý pik. Závazek vypadá beznaděj-
ně, ale přesto jej lze splnit. Jih vezme a za-
hraje dvě kola kár. Pak musí odolat lákadlu 

zahrát třetí velké káro a hned zahodit pik. 
Pokud by byla kára 4-3, vedlo by to také 
k úspěchu, ale zde je vítězné zahraní malé 
káro.  
 
Pokud Západ snapne od tří trumfů, je to 
jednoduché. Jih zahodí pik a po vytrumfová-
ní přebije ztrátový pik. 
 
Lepší obrana je nesnapnout. Pak Jih přebije, 
přejde pikem a hraje další – velké – káro. 
A Západ má opět to samé dilema. Pokud 
snapne, hlavní hráč zahodí pik, který si poz-
ději přebije. A pokud Západ nesnapne, zaho-
dí hlavní hráč pik a hraje piky. V žádném 
případě Jih nikdy nesmí přebít snap Západu 
vyšším trumfem. Na druhém stole se spoko-
jili s jistými 3 BT. 
 

 
 
Nejlepšími hráči víkendu se stali Michal 
Kopecký a Eva Dítětová. A není jistě bez 
zajímavosti, že oba budou reprezentovat 
Českou republiku na nadcházejícím mistrov-
ství Evropy v San Remu.  
� 
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Odposlechnuto  

 Eva Dítětová 

 
• Přijde chlap do baru, kde obsluhuje bar-

man - robot. Natočí mu perfektní pivo 
a zeptá se ho, jaké má IQ. Chlápek odpoví, 
že někde kolem 150. Barman se s ním 
plynně začne bavit o kvantové fyzice, glo-
bálním oteplování, makroekonomice a na-
notechnologiích. Chlap je z toho celý 
vedle, tak si říká, že ho vyzkouší. Jde do-
mů, převlékne se a vrátí se do baru. Bar-
man mu opět natočí perfektní pivo a ptá se 
na IQ. Chlápek řekne, že má kolem stov-
ky. Robot s ním začne kecat o ženských, 
o fotbale a o autech. Chlapovi se to hrozně 
líbí, tak jde zase domů, převlékne se a vrá-
tí se do baru. Obdrží opět perfektní pivo 
a obvyklý dotaz. Tentokrát řekne robotovi, 
že má IQ 50. Na to se barman nakloní až 
k němu a pomalu říká, „Držíš třetí eso pi-
kové, pátý mariáš v srdcích, třetí eso v ká-
rech a dvě malé trefy. Co zahájíš?“ 

• Čtyři bridžisté sedí v letadle a zaujatě 
sehrávají partii. Najednou tichý hráč vidí, 
že přestaly fungovat motory. „Padáme, 
křičí v panice.“ „To víš, že padáme, když 
nesedí ani jeden impas,“ odpovídá hlavní 
hráč klidně.  

• Dva hráči bridže se učí šachy. Když sedají 
k druhé partii, prohlédnou si figurky na 
šachovnici a říkají „To jsme už hráli.“ 

� 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠AQ10954 
 

 
♠876 

 

Problém 2 
 

♠7 
♥103 
♦Q1085 
♣Q76532 
 

 
♠AKQJ94 
♥7 
♦KJ93 
♣K8 

 
Po dvou pasech jste jako Jih zahájil 4♠ a ty 
oběhly. Západ vynesl A a K srdcové, které 
jste snapl. Jak budete sehrávat? 
� 
 


