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Celostátní 
liga 

 Tomáš Fořt 

 
II. liga 
O víkendu 7.-8.11. se odehrálo první letošní 
kolo II. ligy. Po třetině soutěže zatím vedou 
Pardubice před Teplicemi, Brnem a Uher-
ským Hradištěm. Trochu překvapivě je až na 
5. místě jeden z favoritů Chaos Gamblers 
(s Evou a Petrem Bahníkovými) a nedaří se 
ani Teplicím a novoměstskému LGM, kteří 
v posledních letech vždy bojovali na čele 
tabulky. 
 
  1. PERSTEJN 60 
  2. ZOO 59 
  3. ESO 53 
  4. FAJA 52 
  5. CHAOS GAMBLERS 51 
  6. LOGIK HAVÍŘOV 48 
  7. TEPLICE 40 
  8. CHAOS 33 
  9. KLUBKO ZMIJÍ 25 
10. LGM 24 
 
III. liga 
V sobotu 28.11. se hrály regionální kvalifi-
kace III. ligy.  
 
Čechy: 
  1. E.T. 53 
  2. Labe 50 
  3. Makokytt 48 
  4. Trutnov 26 

Skupinu vyhrálo slovenské družstvo E.T. ve 
složení: Eva Suchá, Anita Mudrochová, 
Peter Belčák, Ivo Švec, Ladislav Golovkov. 
Osobně toto určité prolínání slovenské 
a české ligy velice vítám a držím palce, aby 
družstvo postoupilo do vyšší soutěže.  
 
Morava: 
  1. BEE Brno 97 
  2. Dorost Havířov 94 
  3. Uherské Hradiště 84 
  4. Ostrava 70 
  5. Nový vítr 59 
  6. Naděje Havířov 39 
 
Vítězové skupiny BEE Brno: Polanský, 
Sláma, Ochvat, Kotěšovcová. Potěšitelný je 
také postup dvou mladých družstev. 
 
Z každé skupiny postupují do finále první tři 
družstva. 
 
I. liga 
Také nejvyšší soutěž měla na pořadu první 
tři zápasy z celkových devíti. 
 
  1. P.S. 75 
  2. Acol 65 
  3. Esa 62 
  4. Ladies 46 
  5. Callimero 39 
  6. Polabiny 37 
  7. Star 35 
  8. SUKL 30 
  9. Triga 28 
10. JAS 27 
 
Za zmínku jistě stojí plný počet bodů P.S. 
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Jak je vidět z předcházející tabulky, náš 
zápas s týmem P.S. nemohl dopadnou dobře, 
ale přesto v něm bylo i dost světlých oka-
mžiků.  
 
 ♠A5 

♥J8 
♦Q64 
♣AQ9532 

 

♠- 
♥AK752 
♦K1082 
♣K1087  

♠J10742 
♥1043 
♦J97 
♣J4 

 ♠KQ9863 
♥Q96 
♦A53 
♣6 

 

 
4♠ jsou celkem dobrý závazek, dokud se 
neodkryje pravda o trumfech. Zahájil jsem 
1♠ a Západ zasáhl 2♥. Pak jsme došli do 4♠, 
do kterých Západ vynesl ♥ A, K a 7. První 
problém mi způsobil Východ, který zahodil 
3 a pak 4, čímž markoval dubl. Na třetí kolo 
mám tedy dilema. Nejraději bych přebil 
esem, což je přesně to, čeho chce lstivý Vý-
chod dosáhnout, ale to mi zdvih přinese jen 
při ♠J10 sec a to se mi zdá málo. Na druhou 
stranu, pokud se Východ zkrátí od třílistu 
mám ještě pořád šanci vypracovat trefy 
a dostat se na ně po vytrumfování. Takže 
s těžkým srdcem zahazuji tref a k mému 
radostnému překvapení moje ♥Q bere zdvih.  
 
„To se nám to ale vylepšilo,“ říkám si. Nyní 
stačí jen expas kárový, který se mi zdá, že 
Západ naznačoval třetím srdcem a pokud 
nesedí, tak mám ještě v rezervě impas trefo-

vý. Něco z toho snad Západ na svůj zásah 
v druhé má. 
 
Hraji tedy pik do esa a Západ nepřiznává. 
Pokud se mi nějak nepodaří vylovit v kon-
covce oba honéry, dám ještě trumfový zdvih. 
Na expas kárový mohu tedy zapomenout 
a odehrání trefů po vytrumfování, má také 
své zádrhele. V každém případě hraji ze 
stolu pik a Východ nasazuje 10, kterou beru 
dámou.  
 
Nevidím cestu k trumfovému zahrání, ale 
ukazuje se mi další možnost. Rozloha Vý-
chodu je celkem evidentní. S 5–5 by zasáhl 
dvoubarevně, takže má 0-5-4-4. Odehrávám 
velký pik a další odevzdávám. Vzniká kon-
covka, ve které vynáší Východ: 
 
 ♠- 

♥- 
♦Q6 
♣AQ95 

 

♠- 
♥- 
♦K10 
♣K1087  

♠7 
♥- 
♦J97 
♣J4 

 ♠86 
♥- 
♦A53 
♣6 

 

 
Kára má namarkovaná a navíc vypadají jako 
samozřejmá varianta. Východ se ale na delší 
dobu zamýšlí, takže se začínám obávat, že 
odhalil pointu a zahraje nepřirozeně vypada-
jící, ale účinný tref.  
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Naštěstí ale volí evidentní káro, které podle 
plánu beru esem a odehrávám oba zbývající 
trumfy. Západu se nechce odhodit kárového 
krále a tak se zbavuje dvou trefů. Zahazuji 
zbytečnou károvou dámu, impasuji tref 
a dohrávám na poslední malý tref. +10 IMP. 
 
Další partie se odehrála v zápasu proti týmu 
JAS.  
 
 ♠Q3 

♥K1072 
♦K95 
♣J942 

 

♠A6542 
♥A8 
♦A1086 
♣75  

♠KJ987 
♥4 
♦J743 
♣AK10 

 ♠10 
♥QJ9653 
♦Q2 
♣Q863 

 

 
V celkem vyrovnaném zápase dvě partie 
před koncem partner na Východě zahajuje 
1♣ a Jih zasahuje 1♥ a my se nakonec dostá-
váme do celkem dobrého závazku 6♠.  
 
Soupeři vynášejí srdce, které beru v ruce 
esem. Pak odehrávám eso a krále pikového. 
Jediný problém zůstává kárová barva.  
 
Pokud o rozdání víc nic nevíme, jsou 
v literatuře uváděny tři možnosti rozehrání 
kár. Zde jsou i s procenty na zisk tří zdvihů. 
a) Malá z ruky do kluka. 31,35%. 
b) Malá ze stolu do desítky. 42,39%. 
c) Klukem ze stolu. 44,35%. 

Zdá se tedy, že největší šanci dává zahrání 
klukem. Ostatně jedno z mnoha Roudine-
skových pravidel o rozehrání této kombinace 
zní: „Zachovejte si možnost vyimpasovat 
devítku.“ Zajímavé je, že počítačová analý-
za, které nemám důvod nevěřit, navrhuje 
zahrát 7 a propustit jí dokola. Šance na tři 
zdvihy je pak dokonce 46,04%. 
 
Ale jako vždy gram indikací je více než 
kilogram pravděpodobnosti. A protože zde 
znalost o tom, kdo má kára delší, má cenu 
zlata, hledal jsem další informace. Usoudil 
jsem, že Jih mohl zasáhnout 2♥, ale neudělal 
to, takže má spíše jen pětilist než šestilist 
a měl jen jednu piku. Vychází na něj tedy víc 
kár, takže další indikace pro zahrání klukem. 
Zahrál jsem jej, a když pozorný Jih pokryl, 
moje šance na splnění se rozplynuly.  
 
Po skončení zápasu jsem si vzpomínal, že na 
mistrovstvích Evropy mě vždy překvapova-
lo, jak hráči téměř vždy hrají impasy na 
správnou stranu a hledal jsem spolu 
s ostatními sehrávku, která by mi dal největší 
šanci zjistit, jak karty opravdu sedí. 
 
Nakonec to nebylo tak těžké. Zaprvé z výno-
su soupeřů plyne, zda nesli srdce od 5listu 
nebo 4listu. Zadruhé, i když eliminace zde 
žádný smysl nemá, je dost možné, že na 
zahraný tref soupeři namarkují počet. Čím 
jsou soupeři lepší, tím neraději zadávají 
partie tak, že nedají partnerovi informaci, co 
držet a co zahodit. Takže šance na marku je 
dost velká. A pak už bych věděl, kde je dubl 
káro, že správné zahrání je malé káro do 
desítky a místo ztráty 11 IMP je získám. � 
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Přebor v 
individuálu 

 Tomáš Fořt 

 
Přebor republiky v individuálu se odehrál již 
tradičně první sobotu v prosinci v pražském 
klubu BKP. Letos byla účast ještě komorněj-
ší než v minulých letech a počet účastníků se 
snížil na 20. Na druhou stranu startovní pole 
bylo složeno z dobrých hráčů a konečně po 
letech neobsahovalo lovce kachen, kteří 
pálili na vše živé v okolí a rozsévali náhodné 
nuly. Ne, že bych měl pocit, že jsem si za 
všechny nuly mohl sám (i když za většinu 
ano), ale viděl jsem vždy, že partner měl ke 
své akci nějaký rozumný důvod. 
 
Hrálo se na 4 části po 12 rozdáních a po 
většinu soutěže suverénně vedl Vláďa Nulí-
ček, závěr mu však nevyšel a tak se nakonec 
skvělým finišem před něj dostali Michal 
Kopecký a Vláďa Vondřich.  
 
  1. Kopecký Michal  58,58 
  2. Vondřich Vladimír 58,08 
  3. Nulíček Vladimír 57,55 
  4. Dítětová Eva 54,20 
  5. Lauer Zbyněk 53,68 
  6. Žylka Kamil 51,83 
  7. Literák Lubomír 51,03 
  8. Svoboda Otakar 50,53 
  9. Holý Jaroslav 49,48 
10. Sajal Pavel 48,73 
 
A ještě jedno rozdání z konce turnaje.  

Partie 7, oba v první, rozdával W. 
 ♠1073 

♥AQ10 
♦KQ64 
♣K73 

 

♠AJ86 
♥K74 
♦A8 
♣AQ54  

♠KQ5 
♥986 
♦J1073 
♣J109 

 ♠942 
♥J532 
♦952 
♣862 

 

 
Západ zahájil 1♣, na který jsem zasáhl 1♦. 
Jen se čtyřlistem to není v dnešním stylu, ale 
chtěl jsem alespoň ukázat výnos. Soupeři 
pak sehrávali 3 BT a partner vynesl ♦9.  
 
Partii poráží jediný výnos a to ♥J. Je mi 
útěchou, že by na něj můj partner zřejmě ani 
bez zásahu nepřišel. Káro ale také obsahuje 
chyták. Pokud by hlavní hráč propustil, už 
partii nemusí splnit. Musím ale přijít na 
relativně těžké vrácení ♥Q. Východ mi však 
tento test nedal a správně položil ze stolu 
eso. Pak pokračoval ♠Q do ruky a ♣J, který 
vzal zdvih. Propuštěním trefy jsem naopak já 
přidal soupeři prohrávající šanci. Partie stále 
ještě lze splnit, ale již ne po opakovaném 
trefovém impasu, který hlavní hráč zahrál.  
 
Nyní stačí vzít ♣K, odehrát právě jednu 
velkou káru a odejít černou barvou. Pokud 
byste opomněli stáhnout velké káro, je na 
koni naopak Východ. Teď stáhne černé bar-
vy on, odejde kárem a čeká na devátý zdvih 
v srdcích nebo kárech. � 
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Festival 
v Mersinu 

 Tomáš Fořt 

 
Ve dnech 24.-27.9. se 
v jihotureckém Mersinu 
odehrál 25. bridžový 
festival. V silně obsaze-
ných soutěžích se stejně 

jako vloni zúčastnili i čeští hráči. Letos to 
byli Volhejn, Kopecký a Macura, které do-
plnil turecký hráč Đbrahim Güven.  
 

 
 
Jako obvykle turnaj uvedli vysocí političtí 
představitelé kraje včetně guvernéra, který 
přijel obklopen policejními auty s majáčky, 
aby si také stejně jako vloni jeden turnaj 
zahrál. 
 
V úvodních jednokolových turnajích se naši 
umísťovali většinou v první nebo druhé 
desítce. Důležitější byl ale turnaj týmů, kde 

český tým ani letos nepostoupil ze své sku-
piny C, když skončil 7. z 16 a do finále po-
stupovali z každé ze čtyř skupin vždy jen 
čtyři týmy. Závěr soutěže týmů byl čistě 
turecký, vyhrál domácí tým Diyarbakir, když 
norský i oba anglické a oba dánské týmy 
vypadli již v osmifinále a čtvrtfinále.  

 
 
V hlavním párovém turnaji 200 dvojic se 
všichni čeští hráči dostali do finále A, kde 
skončili na předních místech. 
 
15. Macura – Güven 56,29% 
34. Volhejn – Kopecký 54,07% 

 
� 
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Velká cena 
Znojma 2009 

 Jan Pivnička 

 

 
 
Letošní Velká cena Znojma se odehrála opět 
v příjemném prostředí Louckého kláštera, 
když organizátoři zařadili v sobotu navíc 
„ladies program“, tj. prohlídku města a vy-
cházku do Národního parku Podyjí pro ne-
hrající doprovod hráčů. - Na ceny bylo roz-
děleno téměř 40 000 Kč při běžných vkla-
dech. Mohou za to štědří místní sponzoři 
v čele s panem Ing. Petrem Mahelem a ředi-
telem Znovínu, a.s. Ing. Pavlem Vajčnerem. 
 

 
Znovín 

 

 
Ing. arch. Radomír Kaman 

Podařilo se přilákat hráče z nedaleké Vídně 
a také z Bratislavy v čele s předsedou Slo-
venského bridžového svazu panem Peterem 
Belčákem. Ceny pak předával znojemský 
místostarosta pan Mgr. Marian Keremidský. 
Všichni účastníci Velké ceny obdrželi dár-
kovou tašku s vínem, zůstala zachována 
sobotní řízená ochutnávka vín z hostitelské-
ho Znovínu i nedělní raut před vyhlášením 
vítězů. 
 

 
Hrací místnost galerie Znovínu 

 
Úvodní párový turnaj, 25 dvojic 
  1. Krásová D. - Krása O.  62.59 % 
  2. Bahníková E. - Svobodová P. 62.12 % 
  3. Nymšová L. – Šklíba M. 59.66 % 
  4. Galbavá G. – Kosička T. 56.99 % 
  5. Ludvík B. - Meduna J. 56.64 % 
  6. Lauer Z. – Spálovský L. 55.73 % 
  7. Tomčíková Z. – Haman A. 53.98 % 
  8. Kuk R. - Vrkoč P. 52.97 % 
  9. Nulíček V. – Stupka P. 52.27 % 
10. Grosmanová T. - Kocián B. 51.93 % 
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V partii č. 9 dokázali Krásová – Krása jako 
jediní vylicitovat 7 NT s listem: 
 
 ♠A42 

♥AKQ5 
♦64 
♣AKJ4 

 

♠865 
♥J8 
♦8752 
♣Q1032  

♠1097 
♥2 
♦KQ1093 
♣9875 

 ♠KQJ3 
♥1097643 
♦AJ 
♣6 

 

 
což dokazuje foto. 
 

 
To je Krása 

 
Zajímavá je také partie č. 21, ve které po 
licitaci (rozdával N, N/S ve druhé) byl nucen 
Jih sehrávat 3♥, ze kterých po pikovém vý-
nosu, odehrané pice a po malé pice ve třetím 
zdvihu jednou spadl. 

Sever Východ Jih Západ 

pas 1♠ 2♥ pas 

pas 2♠ pas pas 

3♥ pas pas pas 
 
 ♠Q1094 

♥Q86 
♦A84 
♣762 

 

♠8 
♥953 
♦QJ932 
♣J1043  

♠AKJ632 
♥107 
♦1065 
♣KQ 

 ♠75 
♥AKJ42 
♦K7 
♣A985 

 

 
Vypadá to, že k devátému zdvihu není cesty. 
A přece: otočením soupeřových piků ve svůj 
prospěch.  
 

 
Vyhlašování vítězů 
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Piku Jih snapne velkým trumfem, pak ode-
hraje tři kola kár se snapem v ruce. Následně 
přejde na stůl trumfem a snapne poslední 
piku velkým trumfem. Západ může odhazo-
vat libovolné karty. Jih odehraje v ruce po-
slední velký trumf a vznikne koncovka: 
 
 ♠- 

♥8 
♦- 
♣762 

 

♠- 
♥9 
♦- 
♣J104  

♠63 
♥- 
♦- 
♣KQ 

 ♠- 
♥- 
♦- 
♣A985 

 

 
ve které Jih odehraje trefové eso a vpustí 
Východ do zdvihu. Východ je nucen zahrát 
piku a srdcová osmička stolu získá devátý 
zdvih en passant. 
 

 
Rozhodčí v akci 

Partii lze však také splnit, když na třetí malý 
pik Jih zahodí tref. Západ musí snapnout od 
třetího srdce. Hlavní hráč pak může vytrum-
fovat, opět eliminovat kára i piky a vpustit 
Východ trefem.  
 
Dvoukolová VC Znojma, 43 párů 
 
  1. Babsch A. – Fučík J.            AUT 60.50 
  2. Lauer Z. – Spálovský L. 59.13 
  3. Ludvík B. - Meduna J. 58.22 
  4. Kučera P. – Winter J. 58.17 
  5. Kopřiva J. – Pivnička J. 56.50 
  6. Erdeová J. – Mašek J. 56.25 
  7. Kuk R. - Vrkoč P. 56.06 
  8. Lindermann – Rokyta M.    AUT 55.70 
  9. Martynek J.j. –Šlemr J. 54.57 
10. Kyptová M. – Humpál M. 53.70 
 

 
Při hře 

 
V hlavním turnaji nám ukázal styl hry čers-
tvý juniorský mistr světa Franta Králík, když 
v partii č. 15 nastřelil 6♦, a tím způsobil Jihu 
problém se správným výnosem. Nevynesl 
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jsem piku stejně jako mí tři kolegové, takže 
6♦ bylo celkem čtyřikrát splněno. 
 
 ♠A985 

♥9743 
♦874 
♣K6 

 

♠J32 
♥AK86 
♦A5 
♣Q1093  

♠K6 
♥- 
♦KQJ10932 
♣A752 

 ♠Q1074 
♥QJ1052 
♦6 
♣J84 

 

 
Západ Sever Východ Jih 

   pas 

1 BT (13-15) pas 6♦ pas… 
 
Turnaj družstev, 15 týmů 
1. KRT 159 
 Erdeová - Mašek, Tomčíková – Haman 
2. Polarní kraken 147 
 Martynek jun. - Šlemr, Galbavá – Kosička 
3. Memphis 139 
 Kuk – Vrkoč, Kopřiva – Pivnička 
4. ACOL 134 
 Svobodová - Svoboda, Bahníková – Bahník 
5. Sweety 128 
 Danišova-Schulzová K., Krátký-Růžička T. 
 
V soutěži týmů (švýcarsky na 8x 4 rozdání) 
dlouho o vítězství bojoval KRT a Memphis. 
V posledním kole udělil KRT Memphisu 
krutou porážku 25:3 a s převahou zvítězil. 
� 

 

 
Univerzitní ME  

 Tomáš Fořt 
 

 
 
Čeští junioři se úspěšně zúčastnili další ev-
ropské soutěže, Evropského univerzitního 
mistrovství v severním Chorvatsku. Po celou 
dobu soutěže se drželi na čelních pozicích a 
až v závěru přišli o bronz, když celkově 
skončili z 22 univerzitních družstev na 
4. místě. Prohráli jen čtyřikrátkrát a to přesně 
s 1. -5. družstvem, což svědčí o velké stabili-
tě týmu. 
Pořadí na čele: 
1. Wroclaw 412 
2. Paris 409 
3. Trondheim 390 
4. Praha 386 

 
� 
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ME 2008 – 
Pau - Finále 

 Jiří Štulc 

 

 
 
Po dokončení kvalifikace odcházíme pro-
dloužit ubytování, což není žádný problém, 
stačí ukázat platební karty. Pepa sehnal uby-
tování na poloviční cestě od nás do paláce 
Beaumont, takže problémy s auty odpadnou 
a bude klid. Odpoledne odjíždíme na výlet 
do Oloronu ve stejné sestavě jako do Lurd. 
Prohlížíme katedrály (u nás je na malých 
městech a větších vesnicích jeden kostel, zde 
alespoň dvě katedrály – asi jsou blíže Bohu), 
jíme lesní jahody, já se koupu ve velice 
osvěžující horské bystřině a pozorujeme 
vodáky na raftech a kánoích, jak překonávají 
blízký jez. Večer je malý večírek u nás na 
pokoji, musíme se vykecat, vyrelaxovat a tak 
podobně. Jsem rozhodnut, že budu stavět co 
nejvíce Pepu s Tomášem a to na NS z důvo-
dů, o kterých jsem psal již dříve. Některé své 
důvody nemohu publikovat, ne že by publi-
kovatelné nebyly, ale přestalo by to fungo-
vat. To jsem ostatně již jednou řekl Davido-
vi, když se na to ptal. 
 
Do druhého týdne můžeme nastoupit s klid-
ným pocitem, protože už máme uděláno. 

Vyrovnali jsme naše historicky (z poslední 
doby) nejlepší umístění, protože horší než 
18. nemůžeme být. Vše nad to budou jen 
třešničky na dortu a dá-li Pánbůh, nějaká se 
určitě podaří utrhnout. 
 
Den VIII: V neděli nás čeká Izrael a Nor-
sko. S Izraelem jsme dopadli dobře (14:16), 
z Norska máme obavy. Do obou zápasů 
nastoupí Pepa s Tomášem a na relativně 
slabší Izrael půjde Vojta s Michalem.  
 

ČR - IZRAEL 
V rozdání č.1 až na 3 výjimky všichni, tedy 
i naši padají ze 4♠, zbabělí Izraelci hrají jen 
3 (-5 IMP). V partii č.4 padá Michal z 6♠ - 
slam ♣/♠ byl splněn 3x a poražen 4x. Izrael 
jej nehraje a tak bere 13 IMP. Na šestce 
padají Izraelci ze 3NT (9 zdvihů se podařilo 
za pomoci obrany udělat jen 2x), Vojta 
s Michalem, možná pod čerstvým dojmem 
padlého slamu, hrají 2NT a získáváme 
5 IMP. V partii č.8 plní Vojta 3♣ x za 470 
a Pepa padá ze 2♠ dvakrát (+9 IMP). V partii 
č.9 míjejí Izraelci jako jedni ze čtyř 4♠ a tak 
máme 10 IMP. Po dalších 2 partiích, kde 
získáváme 3 resp. 2 IMP za jeden pád navíc, 
se ujímáme vedení 29:20. Izraelci, ale jako 
na začátku, opět udeřili. V č.11 padáme ze 
3NT 3x (jedná se o běžný výsledek), ale 
Izraelci ze 3♣ jednou (-3 IMP). V partii č.13 
dochází k minele na obou stolech. Zatímco 
ostatní plní 4♠, David padá ze 3♣ třikrát. 
Izraelci se také vyznamenali: kontrují 2♣, 
které Vojta plní (-3 IMP). Na partii č.14 
David padá z 6♥ (plnilo se v poměru 7:3), 
Izraelci po stejném výnosu plní (-11 IMP) a 
rázem prohráváme 29:37. Houpačka se však 
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ještě jednou zhoupla – až do konce píšeme 
už my. V rozdání č.15 nalezli Pepa s Tomá-
šem lukrativní obranu 4♠ x za -200 proti 4♥ 
(+6 IMP). V partii č.17 porážíme 2♠ i 3♥ (+6 
IMP). V rozdání se padá vesele na obou 
linkách na 50% - kdo hraje, padá). Poslední 
partie je také veselá. 3NT se na 50% plní 
a na 50% padá. Počet pádů je neobvykle 
vysoký 1 – 4. Kdo hrál z východu, byl na 
tom hůř 4 – 6 pádů. Z rozdílu pádů těžíme 
dalších 6 IMP, poslední čtvrtinu vyhráváme 
18:0 a celkově 46:37 s výsledkem 17:13. (Na 
partie to bylo 7:6 pro nás). Máme první skalp 
Izraele v tomto tisíciletí a začínáme na krás-
ném 6. místě. 
 

ČR - NORSKO 
Na Norsko střídá David s Kubou Vojtu 
s Michalem. Ve druhé partii hraje Kuba jako 
jeden z devíti 3NT, Norové se zastavili na 4♦ 
(z pěti se spíš padá) a získáváme 7 IMP. Tím 
to ale bohužel na dlouhou dobu končí. Hned 
v následujícím rozdání naopak Pepa s Tomá-
šem končí po licitaci 1♦ - 1♥ - 2♦, ale Noro-
vé hrají 4♥ +1 (hrálo se 7x) a ztráta 8 IMP. 
V partii č.5 hrají Norové 2♦ +1, Pepa s To-
mášem nechávají hrát 1NT (skóre na rozdání 
se pohybuje od +150 do -120 v poměru 11:9 
ve prospěch NS) a ztráta 5 IMP. Na partii č. 
6 hraje Kuba 3NT -3 (hrálo se 5x se stejným 
výsledkem) Norové padají ze 4♥ (ty byly 
všechny ostatní výsledky, 9x kontrované) a 
dalších 5 IMP v pytli. V partii č.7 malinká 
náplast – Pepa s Tomášem hrají 2♠ za 170, 
Norové 1NT a 2 IMP pro nás. (2x se hrály 
4♠, jednou 3NT, jinak piky nebo bezy 
v poměru 7:6 a všechny závazky byly splně-
ny). V partii č. 8 padá Tomáš ze 4♠ (splnili 

3 z 10), Norové hrají 3NT, ze kterých nespa-
dl nikdo, a ztrácíme dalších 10 IMP. V partii 
č.9 Kuba nechytil ♠Q a tak padá ze 3♠, No-
rové hrají 3♦, která plní a tak -5 IMP. Násle-
duje poslední velká partie pro nás. Na desít-
ce David s Kubou porážejí 3NT (hrály se 2x 
s 50%ním úspěchem), Pepa plní 4♥ (plní se 
8x z 13) a bereme 12 IMP. Na jedenáctce 
padá Tomáš ze 4♥ jednou (hrálo se 12x 
a nesplnil nikdo a polovina padla 2x), Noro-
vé jako jediní hrají 3♥ (2x se plnily 3NT) 
a ztráta 5 IMP. V partii č.12 vyhasla licitace 
v zavřené na 3♣ W, ve stejné situaci, kdy na 
obou stolech do toho linka NS vůbec nemlu-
vila, nyní norský S (Boye Brogelad BB = 
Bridge Bomb nikoliv Brigitte Bardot přelici-
tuje 3♥, dostane od Davida flek a plní za -13 
IMP. Této partii jsou věnovány celé 3 sloup-
ce!!! v Bulletinu č.10, str. 11 a 12.  
 
V partii č.14 Tomáš padá ze 4♠ (padalo se 9x 
z 12 pokusů), Norové končí na 3♠ (-5 IMP). 
V partii č.16 David padá po licitaci 1NT - 3♦ 
- x – pass – 4NT – pass - 5♣ - pass - 5♠ ?! za 
300, ostatní hrají 3NT, obvykle za 660 (-14). 
V partii č. 18 padá David ze 3♥ a Tomáš ze 
4♠ (-4 IMP). 4♠ se plnily 5x z 12, v srdcích 
se dělalo vždy jen 8 zdvihů. V rozdání č. 20 
po licitaci 1♠ - 4♥ - pass padá David za 500 
z nesmyslného závazku, Pepa s Tomášem 
píší +100 za 4♠ -1 (ty se podařilo uhrát jen 
3x z 17) a -9 IMP. Na partie prohráváme 
5:12, na IMP 24:84 a s výsledkem 3:25 pa-
dáme na 15. místo. Tedy začátek přesně 
opačný proti kvalifikaci a zdá se, že nebez-
pečí z chmurných prognóz Tomáše číhá 
nablízku. 
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Naše dámy po hubeném vítězství 16:14 nad 
Finskem porážejí jasně Řecko 18:12 a drží 
dvouciferný výsledek 11:19 s jasným favori-
tem Itálií. Klesají tak, ačkoliv dosáhly čisté-
ho průměru 45VP, až na 14. místo. Také 
vychází 1. dámský butler – Hoderová-
Janková pěkných 0,39, Erdeová-Tomčíková 
-0,09 a Lančová-Medlínová -0,52. 
 
Den IX: Včerejší náš debakl s Norskem 
média decentně přešla. Všichni novináři 
nejsou hyeny. 
 

ČR - DÁNSKO 
Začínáme s Dánskem, které jsme porazili 
v kvalifikaci 20:10, bez Pepy s Tomášem. 
Na NS sedí Vojta s Michalem. Potvrdíme, že 
výsledek z kvalifikace nebyl náhodný? Hned 
1. partie je v otevřené místnosti bojovná. 2♦ 
vylicitovaná a trestně nekontrovaná Davi-
dem (po reopen kontra ze S) jsou po dvou 
passech přelicitována z S na 2NT, které 
kontrované padají 2x. V zavřené licitace 
probíhá poklidně do 2♦, Michal nekontruje a 
po poražení zapisujeme +50 (+8 IMP). (2♦ 
se plní 3:5). Partie č.3 je trochu smolná a 
trochu šťastná. 6♠ je vzhledem k dělbě 3:0 
pouze na uhodnutí piků. Slam se má pocho-
pitelně hrát, což Dánové činí a plní. Při tom 
je tento slam plněn v poměru 5:8, tj. 5 párů 
jej nehrálo. Nicméně, jak říká trefně pan 
doktor Doubravský, 13 IMP vzal bubák. 
C´ est la vie. V trojce se hraje na obou sto-
lech ze S 1NT. Zatímco David s Kubou jej 
porážejí, Michal dělá +2 a bubák vzal 5 IMP 
Dánům a je srovnáno. Plní a padá se 5:5 – 
Michal ale píše topscore. V partii č.4 jdeme 
nakrátko do vedení. Hrajeme 3♥ a Dánové 

padají ze 4♥ (+6 IMP). V rozdání se pl-
ní/padá v poměru 6:7, jednou dokonce 2x, 
zbytek hraje částečný závazek v ♥. V násle-
dující partii je opět srovnáno. Po zahájení 4♠  
N David s Kubou rezignují a píší +200 (hrá-
lo se jen 6x, jinak 5-6♦ - slam jen 2x) za 
2 pády. Na druhém stole po stejném zahájení 
dává W reopen kontra a Dánové plní 5♦ +1 
(-6 IMP). Rozdání č. 8 je sice remízové, ale 
bylo zajímavé. Dánové v otevřené zůstávají 
prozíravě na 3♠, (hra se hrála úspěšně jen 
jednou z osmi pokusů) a v zavřené Dánové 
hrají 4♥, na které hned skočil E po zahájení 
N 1♣. Na partii č.9 jdeme opět do vedení. 
V rozdání č.9 nám Dánové darovali 7 IMP. 
Jako jediní hrají 2NT -3, my plníme jako 
většina 2♥ +1. Další rozdání je demonstrací 
agresivní hry obou týmů. Zatímco sál hraje 
13x1NT, v našem zápase se hrají 3♥ a 4♠, 
oba závazky porážíme (+5 IMP). V partii 
č.12 Dánové dobrovolně licitují 3♦, které 
David s Kubou porážejí, na druhém stole 
nechávají naši hrát 2♠, které také porážejí 
(+4 IMP).  Sál hraje 12x v ♦, 8-9 zdvihů a 5x 
v ♠ 7-8 zdvihů. V partii č.14 naposledy pí-
šeme (+10 IMP), Kuba plní 3NT (ze 14 
pokusů 50%) a Dánové hrají jako jediní 
originální závazek 4♣-1. Vedeme 45:22, ale 
jako zatím po celý turnaj proti silným týmům 
v konci ztrácíme. V partii č.16 se hraje na 
obou stolech 7♦ kontra jako korektní obrana 
proti 6♥, naši padají 6x, Dánové 5x (-7 
IMP). Na partii č.17 David s Kubou kontrují 
1NT S (splněno) a Vojta s Michalem poráže-
jí 3NT 1x (-4 IMP). Skóre v sále je 9x +50 
a 7x +100 pro NS.  V partii č.19 vzhledem 
k dělení ♣ 5-0, Michal trestně pasuje kontra 
Vojty a ztrácíme 250 proti 4♠, které se hrály 
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na druhém stole a ještě 12x v sále (kromě 
3 spadlých slamů) a tak poslední čtvrtinu 
prohráváme, jak je náš obyčej 0:18. Partie 
prohráváme 7:8, ale na IMP vítězíme 45:40, 
což dává vítězství 16:14. Dá se říci, že jsme 
kvalifikační výsledek téměř obhájili, nebo že 
odveta Dánům nevyšla. Na postup z 15. 
místa to ale pochopitelně nestačí. 
 

ČR - PORTUGALSKO 
Pepa s Tomášem střídají Davida s Kubou. 
Na partii č. 1 ztrácíme 2 IMP (3♠ -1 Portu-
galci, 4♠ -2 my).  Na partie č.2 naopak zís-
káváme 2 IMP za obranu 6♠ kontra -1400 
proti 6♥ +1 za 1460. Michal s Vojtou bránili 
jako jediní. Vojta může bránit, protože má 
A♠, takže soupeř nejspíš nemůže hrát velký 
slam. Když se v prvním zdvihu A♠, nestáh-
ne, už ho obrana neuvidí. V partii č. 3 Pepa 
s Tomášem po licitaci 1NT - 3♦, padají za -
150, Portugalci po oboustranné dražbě končí 
ve 3♣, které Vojta s Michalem zadávají (ke 
stažení jsou 3 trumfové zdvihy a 2 esa (-6 
IMP). Asi systémová záležitost – Pepa nemá 
možnost jak nalicitovat dvoubarevný list na 
levných a tak volí lepší barvu. Na partii č.4, 
brání Vojta s Michalem 4♥ přelicitováním na 
4♠ (+3 IMP). V sále se přelicitovávalo cel-
kem 5x; v ostatních případech soupeři licito-
vali ještě 5♥ -1. Na partii č. 11, píšeme další 
4 IMP, Pepa plní 1NT, soupeř padá na 2♥, 
kdo hrál 1NT, plnil, kdo 2♥ padal. V partii 
č.16 nám Portugalci věnovali 6 IMP, licitují 
dobrovolně 5♦ za -150, ale Vojta plní 1NT 
(obvykle se hrálo výš a padalo). Na sedm-
náctce Tomáš padá ze 4♥, proti Vojtovi 
s Michalem je plní (-10 IMP). V sále se 8x 
padlo a 2x plnilo. Na č.18 padáme z obvyk-

lých 3NT stejně jako ostatní, Portugalci hrají 
2♠= (-5 IMP). Na č.19 hrají Portugalci jako 
jediní 4♣-2 jako jediní v celém sále (+11 
IMP). Na partie vyhráváme 8:5, na IMP 
29:26 a výsledkem 16:14 dělíme 14. místo 
s Francií. Toto kolo se vyznačovalo enormně 
nízkým počtem celkově rozdělených IMP 
(od 46 do 70). 
 
Poslední dnešní kolo budeme hrát s obáva-
ným Bulharskem, zato však v RAMě. Pod 
kamery nastupuje David s Kubou v zavřené, 
na NS budu s Pepou a Tomášem a tak zase si 
to tolik neužiju – v RAMě by to bylo jistě 
zajímavější. Začínáme zostra. David s Mi-
chalem padají na jedničce z 6♦ ze špatné 
strany. Bulhaři plní 3NT+2, -11 IMP. V sále 
stejně 6x slam z nesprávné strany zadali. Na 
č.2 obě strany hrají 5♠ kontra, David po ♥ 
výnosu dělá +2, Bulhar po ♣A +3 (-3 IMP). 
Hraje se 8x 5♠ kontra obvykle +3, 1x 6♠ 
kontra +1. Vypadá to na začátek, kterého 
jsme se obávali. Obrat nastává v rozdání č.6. 
Tam si Bulhaři nejspíš nerozuměli, když po 
Davidově intervenci 2NT na zahájení 1NT 
ze S, licituje N 3♠ s šikenou a S končí na 
3NT bez ♣ zádrže. Padá jednou, protože je 
5♠ zdvihů ke stažení, naši plní 5♥ s kontrem 
(+12 IMP). V partii č.7 plní David 3♣ +2, 
ale po stejném výnose na druhém stole padá 
Bulhar ze stejného závazku (+6 IMP). Pora-
zit to dokázali jen 2 páry, +2 udělal jen Da-
vid. Dostáváme se do vedení 18:15, které za 
chvíli zvýšíme na 31:15. V rozdání č.9 plní 
Kuba 4♥, ale Bulhar po stejném výnose ♣Q 
padá 2x (+13 IMP) – plnilo se 10x, padalo 
7x. Po dvou partiích, ve kterých vzal každý 
ze soupeřů 1 IMP za nadzdvih, dostávají 
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Bulhaři další údery. Na č.12 David s Kubou 
porážejí 3NT 2x, a Tomáš plní (+12 IMP). 
Na č.13 Poráží David s Kubou 3♣ (to nikdo 
nehrál), zatímco celý sál a tedy i Bulhaři na 
druhé lince padají ze 3NT (na 24PC děle-
ných 19:5). Přidali jsme 19 IMP, na 51:15 
a snad máme dost nahráno na naše kritické 
konce utkání. V následujících 4 partiích 
ztratíme 1 a 2 a 1 IMP (nadzdvihy, pád), 
takže vedeme před posledními 3 partiemi 
50:19. To bych bral všemi deseti. Partie č.18. 
David s Kubou hrají 2♠, Bulhaři 3NT (-6 
IMP). 3NT se hrají na 25 PC dělených 16:9 
pouze 8x, ale všichni plní. Na posledních 
2 rozdáních bereme 2 a 1 IMP. Uff. Na par-
tie 8:8 (když se kácí les, lítají třísky) na IMP 
54:26 a s opravdu nečekaným výsledkem 
21:9 skáčeme na 10. místo. Jsme v nóbl 
společnosti, před námi na dohled Italové a 
Poláci, za námi, taky na dohled Rusové a 
Francouzi.  
 
Zítra nás čeká volný podvečer, hrají se jen 
ranní a polední zápas. Média o nás pomalu 
ztrácejí zájem, i když jsme se s Bulhary 
presentovali v dobrém světle a zítra máme 
atraktivní soupeře. Bude to stát za to, hraje-
me s Rusy a Poláky. Při přípravě a plánování 
na další den se hlásí Vojta, že by chtěl hrát 
oba zítřejší zápasy. Zlí jazykové tvrdí, že je 
to proto, aby nemusel s ženou a dětmi na 
výlet. Zde jsem se dopustil zásadní chyby 
v coachingu a taky přispěl svou porcí ke 
zbytečným ztrátám. Na jednu stranu je jistě 
dobré podporovat u hráčů chuť ke hře a tak 
jsem mu vyhověl, místo abych mu napsal 
omluvenku (např. z organizačních důvodů) 
na výlet. Bohužel na úkor strategie, kterou 

jsem tím porušil hned dvakrát. Dvojice Voj-
ta-Michal byla určena na „slabší soupeře“, 
v čemž se jim mimořádně dařilo, a tak je 
škoda riskovat jejich pohodu a lauf v pro-
blematických zápasech. Vzhledem k tomu, 
že takových zápasů je většina, tak se tomu 
nemohu vyhnout, ale není nutné je tomu 
vystavovat, když to jde udělat jinak. Dvojice 
Pepa-Tomáš má rostoucí formu, nyní má 
z našich jistě nejlepší výsledky, od začátku 
byla stavěna na nejsilnější týmy a už v konci 
kvalifikace potvrdila svou zkušenost. Když 
jsou dva těžké zápasy, právě oni měli absol-
vovat oba a to na NS. Malá potíž je v tom, že 
když jsem vyhověl Pepovi ohledně Poláků, 
těžko se odmítá Vojta, ale je to moje povin-
nost, měl jsem to udělat a už se mi to nesta-
ne. Když mám pochybnosti, velice rád to 
s „leadery“ dvojic konsultuji, naslouchám i 
ostatním hráčům, ale když jsem si jist, ne-
smím podlehnout v zájmu dobré pohody 
tlakům. Když se to povede, pohoda stejně 
zůstane. 
 
Naše dámy po plichtě s Holandskem, poráže-
jí Maďarky 19:11, ale prohrávají s daleko za 
nimi se pohybujícími Portugalkami. Další 
„průměrný“ den a udržení 14. pozice. 
V Butleru si mírně pohoršily Hoderová-
Janková na 0,22 a polepšily Medlínová-
Lančová na -0,41. Erdeová-Tomčíková zů-
stávají na -0,09.  
 

Den X:  

ČR - RUSKO 
Proti Polákům má zápas na vlastní žádost 
slíbenou Pepa (když nebude mluvit polsky) – 
tady mám prakticky jistotu, že se předvede 
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v nejlepším světle, tedy na Rusy musí David 
s Kubou. Tento zápas se dá charakterizovat 
jako „zápas ztracených a promarněných 
manší“, však uvidíte. V první partii bereme 2 
IMP (3NT proti 5♣ vždy 11 zdvihů). Na 
dvojce berou Rusové 3 IMP za 3 zdvihy 
navíc v ♠-ovém závazku. Do partie č.6 drží-
me s Rusy krok, ale v sedmičce začínáme 
ztrácet. V rozdání č.7 hraje Vojta s Micha-
lem jen 3♥ ( na 4 se z 12 pokusů padlo jen 
2x), je pravda, že jim do toho Rusové kecali 
víc než David s Kubou Rusům. (-10 IMP). 
V rozdání č.8 si Vojta ustlal sám ve 3NT. Po 
zahájení 2♦ Multi není problém s chycením 
♥Q, potom stačí stáhnout 3 ♠-ové, 3♥-ové 
zdvihy a protože 2♦-zdvihy již jsou odehrá-
ny, v 5 kartové koncovce je E ve squeezu, 
buď zahodí ♦ a po vpuštění bude v nuceném 
výnosu od ♣K, nebo jej musí odsinglovat 
a bude vybouchán. Tuto techniku nezvládlo 
jen 6 ze 17 aktérů. Moc jsem to neanalyzo-
val, ale asi by šel také zrealizovat squeeze v 
pikách. Takhle ztrácíme dalších 10 IMP. Na 
partii č.9 Vojta s Michalem kontrují a jednou 
porážejí 4♥, Rusové hrají 4♣= (+2 IMP). Na 
jedenáctce opět Vojta (jako jediný ze 17 
padá ze 4♥ (-11 IMP). Na dvanáctce nás 
nechali Rusové jako jediní hrát 4♦ a píší 
+50, na druhém stole hrajeme 4♥ se stejným 
osudem jako 11 dalších (-100) a -4 IMP. V 
partii č. 14 je David s Kubou jeden ze 4, 
kteří nehrají 4♠ (-6 IMP). V partii č.16 David 
s Kubou končí na 3♥ (12x se hrály 4♠ nebo 
4♥ a ještě 2x byly odbráněny 5♣ za 500) 
a tak další ztráta -11 IMP. V partii č.17 Vojta 
plní 2♠+1 (jediný nápis na NS, Rusové pada-
jí) a máme slabou útěchu v podobě 5 IMP. 
Partie č.18 přináší zisk 4 IMP, Rusové padají 

na obou stolech ze 4♣ resp. 5♦.  Na 19. zís-
káme ještě 1 IMP za nadzdvih ve 3NT a je 
konec. Na partie 5:9 na IMP 14:56 (z toho 
42 IMP píší Rusové na našich elementárních 
chybách) a s výsledkem 6:24 přichází pád na 
13. místo. Jsem hluboce přesvědčen, že 
nepostavení Pepy s Tomášem stálo 4 nebo 
5 VP, které jdou na moje triko. 
 

ČR - POLSKO 
Proti Polákům tedy stavím Vojtu na jeho 
žádost a Pepu na jeho žádost – při tom pouze 
v případě Pepy mám dobrý pocit. Píšu Pepu 
s Tomášem na NS, kde hrají proti Zawisla-
kowi a Pazurovi, ó jak je ta polština maleb-
ná. Skoro lituji Pepu, že jsme ho donutili 
slíbit, že ji nebude používat. Ale k věci. 
V partii č.1 Pepa plní jako jeden ze čtyř 4♠ 
(+7 IMP). Na partii č.6 Pepa s Tomášem 
licitují 3NT+1, Poláci hrají 2♦+2 je tu dal-
ších +7 IMP. Na osmičce hrají Poláci stejně 
jako valná většina sálu 4♠-1, Vojta s Micha-
lem si věří, jako jediní nechávají 4♥, které 
také porážejí a další 3 IMP jsou na světě. 
V partii č.9 je dost zdvihů pro jakoukoli hru 
(3NT, 4♥, 4♠, 5♦), ale po licitaci 1♠ - 2♥ - 
3♠, Tomáš, trumfů nemaje, pasuje a Polá-
kům dáváme 6 IMP. Na partii č.10 se Tomáš 
nenechal vyprovokovat k fleku na 5♥ a brání 
6♦ za -500. Na druhém stole měli Poláci 
lehkou ruku a tak Michal píše 850 za 5♥x= 
(+8 IMP). Na č.11 Poláci plní 3NT (to hráli 
jen oni), naši padají ze 4♠ (padá 9 ze 13) 
a Poláci získávají 10 IMP.  Na partii č.12 
sice plníme 2♠, ale Pepa s Tomášem se do-
stávají dobrovolně moc vysoko a tak padají 
na 4♦ s flekem jednou za -200 a ztrácíme 
3 IMP. Není to nic hrozného, všechny partie 
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stejně není v silách nikoho na světě vyhrát. 
Na č. 17 Pepa s Tomášem porážejí kontro-
vané 3NT za 100, Michal plní 1NT a máme 
+5 IMP. Skóre se mění naposledy na č. 18. 
V open plní Poláci 2♥=, v zavřené šli přes 
3♣ Michala do 3♦ s flekem (Vojta má na ně 
páté eso v trumfech) za 500 (+9 IMP). Aniž 
bych viděl výsledky od druhého stolu, jsem 
s předvedenou hrou spokojen a chválím 
Pepu slovy: „když jsi včera říkal, že je to 
fáma, že nemůžeš hrát proti Polákům, tak ses 
pletl, ale dnes už to fáma je.“ Na partie 7:5, 
na IMP 41:23 a s výsledkem 19:11 zůstává-
me třináctí. 
 
Naše dámy drtí Libanon 25:0 (120:26), to je 
snad nejvyšší výsledek za celé mistrovství, 
ale prohrávají 8:22 s dalším silným soupe-
řem Švédskem a postupují na 13. místo 
svorně s námi. V Butleru si díky utkání 
s Libanonem polepšily Hoderová-Janková na 
krásných 0,56 a Erdeová-Tomčíková 
z červených čísel na 0,04. Medlínová-
Lančová se bohužel vrací pod -0,5 na -0,53.  
 
Den XI: Dnešek taky nebude procházkou 
rozkvetlým růžovým sadem. Čeká Švédsko, 
Estonsko a Francie, kterou bude přenášet 
BBO 1. Vracíme se k osvědčené strategii, 
Vojta s Michalem budou a Pepa s Tomášem 
nebudou hrát na papírově nejslabší Estonsko. 
 

ČR - ŠVÉDSKO 
Na Švédy tedy doplňuje Pepu s Tomášem 
Vojta s Michalem. V první partii ztrácíme 
5 IMP, protože hrajeme 4♠-1 a Švédi jen 
3♠=. V sále se hrály 4♠ 6x, pokaždé -1 a 3♠ 
7x a 2♠ 2x. Vše závisí na ♥K, kdyby seděl, 

získali bychom 6 IMP my. Na č.2 hraje Pepa 
2NT za -300, a Vojta 2♠ -50 (jediný zápis 
pro NS) a je tu další ztráta 8 IMP. Jinak ať 
hrála linka NS cokoliv (kromě 1x 1NT) 
padala (nejčastěji ze 2♦) 2x-3x a často i 
s flekem – pěti a osmistovkami se zápis 
hemží (8x). To není slibný začátek, ale hned 
v následujících 2 partiích se daří. V partii č.3 
poráží Pepa s Tomášem 2♥ a Michal plní 2♠ 
(+7 IMP). Také čtyřka nám přináší 7 IMP. 
Tomáš plní jako jediný 3♠ = (splnily se 2♠ 
ještě 4x, jinak se porážejí nebo soupeř hraje 
3-4♣). Vedeme 14:13. V partii č.5 plní Švé-
dové 1NT+1 (hrají se úspěšně v poměru 
11:3), naši hrají 2♥, ze kterých padají (uni-
kátní závazek daný systémem – po 1♥ - 1♠ 
musí Pepa rebidovat 2♥, protože zahajují 
slabým 1NT) a Švédové jdou do vedení 
19:14. V následující partii Švédům vedení 
opět bereme. Pepa s Tomášem porážejí 2♠, 
zatímco Vojta je plní (+5 IMP) a je srovnáno 
19:19. 2♠ dokázali splnit jen 2 ze 14. Inu 
každý chvilku, tahá pilku. V zápětí nám ale 
Švédové zasazují dva těžké údery. V partii 
č.7 Vojta zahajuje 2♥ a po propasovaném 
reopen kontra padá za 1100. Co funguje na 
Srby, nefunguje na Švédy, kdyby mohl Vojta 
zahájit 1♥, ušetřili bychom minimálně 
7 IMP. Srdcové neštěstí na úrovni 1♥ se 
přihodilo celkem 5x. Pepa plní pohodlně 
3NT+2 a 10 IMP je pryč. V další partii padá 
Tomáš ze 3NT, Švédové plní +1 (-10 IMP) 
a prohráváme o 20 IMP. 3NT se splnily 4x 
a padly 6x. Partie č. 9 je přesně opačná, my 
3NT plníme, Švédové padají (plní/padá se 
v poměru 6:11) a polovina švédského násko-
ku je smazána. V partii č.11 se dostáváme 
opět do nepatrného vedení 40:39. Vojta plní 
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jako jediný 4♥ s nadzdvihem, Švédové pada-
jí ze 3♦  2x a získáváme 11 IMP. V partii 
č.12 přidáváme dalších 6 IMP. Švédové 
padají ze 4♠ (stalo se to 9x) a na druhém 
stole po Vojtově zahájení 2♥ ze 3♦ 2x. Tady 
naopak, proti partii č.7, zahájení 2♥ přináší 
zisk. Sotva trochu vedeme (46:39), Švédové 
opět přebírají vedení. V partii č. 13 po zahá-
jení 2♦ Multi na obou stolech, hraje Tomáš 
3♥=, ale Švédové 3NT (-10 IMP) a prohrá-
váme 46:49. V této partii se ♥-ový partscore 
hrál jen 3x, kdo hrál NT, plnil (6x), kdo hrál 
4♥, plnil jen v 30%. V další partii si bereme 
vedení zpět na svou stranu. Pepa plní jako 
většina v sále 4♥, Švédové porážejí Micha-
lovi 2♠ 1x a se ziskem 9 IMP jdeme do ve-
dení 52:49. Manš se nehrála pouze 3x 
a pouze Rusové odbránili přelicitováním na 
5♦ x za -300. V partii č.15 Tomáš plní po 
výnose ♥T 3NT a Švédové na druhém stole 
po stejném výnose jen 2NT= (3NT splnili 
jen 4 hráči, obvykle se dělalo 7-8 zdvihů) 
a zvyšujeme vedení na nadějné 62:49, když 
nás čeká závěr, kde proti silným soupeřům 
skoro vždy ztrácíme. V partii č.20 proti 
Pepovi s Tomášem plní Švédové 3NT  jako 
jedni ze tří, Michal padá jako všichni ostatní 
a po ztrátě 13 IMP vyhráváme 16:14 a dělí-
me s Dány 12.místo. (Na partie 9:9 – utkání 
bez „plošin“, na IMP 67:64 – živé skóre, 
jediný basketball v tomto kole). „My Ukra-
jinci plošin něznájem.“ 
 
Před zápasem s Estonci také relaxuji u kafe-
báru, když se ke mně přitočí pán mé věkové 
kategorie a začne tím, že zná velmi dobře 
české špičkové tenisty, počínaje Lendlem 
a Šmídem. Tak jsme důkladně (po 25 letech) 

rozebrali československý zisk Davis cupu. 
Na to se mě zeptal, jak jsem se dostal ke 
koučování bridže. Tak jsem mu řekl, že taky 
hraju, ale za důležitější považuji dlouholeté 
zkušenosti s kaučováním ženského volejba-
lu. Trochu se podivil a tak jsem mu začal 
vysvětlovat, že nevýhodu nemožnosti inter-
vence během rozehraného zápasu v bridži na 
rozdíl od volejbalu musíte kompenzovat 
znalostí historie zápasů hráčů, které kaučuje-
te. Jako příklad jsem uváděl, že někomu se 
proti někomu nedaří, že někdo je a někdo 
není mediální typ, ranní resp. večerní hraní, 
specifika mužského a ženského přístupu 
a motivace atd. Prostě jsme vedli pivní řeči, 
na bridžovém šampionátu pochopitelně o 
bridži a ne o fotbale jako při ostatních příle-
žitostech. Hezky jsme si popovídali a já šel 
na bridž, nic zlého netuše. Druhý den na 
poslední (francouzské) stránce vyšel rozto-
milý článeček (bulletin č. 12). To kaučování 
voleyballu tam pochopitelně bylo, vynechal 
jen tu zmínku o tom, že jsem kaučoval žen-
ské. 
 

ČR - ESTONSKO 
Proti Estoncům hrajeme s „mladými“ – Voj-
ta a Michal na NS v otevřené. Ve druhé 
partii Vojta jako jediný v ♥–ovém závazku 
dělá 10 zdvihů, David s Kubou hrají 3♠ za -
100 a vedeme 2:0. V partii č.3 Vojta s Mi-
chalem porážejí 3♠ a Kuba plní 2♠ s nad-
zdvihem a zvyšujeme na 8:0. V sále dělali 
prakticky všichni v pikách přesně 9 zdvihů. 
V partii č.4 Estonci nehrají manš a tak ve-
deme už 18:0. Krásný začátek. V partii č. 6 
se vracejí Estonci do zápasu. Michal padá ze 
4♥, Estonci plní 3NT (plní se 3x z pěti) a 
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snižují na 18:10. Skóre se významně mění až 
v partii č. 14. Estonci po chybě nehrají manš 
a tak získáváme 7 IMP a zvyšujeme vedení 
na 27:14. Partie č.17 je kuriózní. Padáme na 
obou stolech z kontrovaného ♥-ového zá-
vazku a Estonci po zisku 12 IMP dotahují na 
29:28. Vítězství zachraňujeme ve 20. partii. 
Estonci nehrají slam a tak získáváme rozho-
dujících 12 IMP. Na partie prohráváme 7:8, 
ale na IMP vyhráváme 41:29 a s výsledkem 
17:13 se posouváme před zápasem s pátou 
Francií na 11. místo. Také v tomto kole se 
rozdělovalo neobvykle málo IMP. Živější 
partie by si byly přínosem. 
 

ČR - FRANCIE 
V otevřené proti Pepovi s Tomášem sedají 
na EW bridžové legendy Levy a Mouiel a 
tak se je na co těšit. Jako po celý turnaj začí-
náme proti favoritům dobře. Francouzi na 
jedničce padají na obou stolech z manše (4♠-
2 resp 4♥-1) (+4 IMP) a na dvojce pro změ-
nu manš nelicitují (+6 IMP) a vedeme 10:0. 
4♥ nebyly přelicitovány jen 3x, ve druhém 
případě se hrála manš v 50% případů a Da-
vid plní jako jeden z pěti. Na partii č.6 padá 
Tomáš ze 4♠, Francouzi hrají jen neambici-
ózní 1NT+1 a po zisku 6 IMP snižují na 
10:8. Na partii č.9 Tomáš padá a Francouzi 
plní 2♠ (7x splněno, 3x nesplněno) a získá-
vají 4 IMP a srovnávají stav utkání na 12:12. 
Na partii č.10 Pepa s Tomášem kontrují už 
4♠ a zapisují +200 Na druhém stole Fran-
couzi licitují ještě 5♥, které plní a v polovině 
jdou do vedení 12:22. 4♠ x se hrály jen 6x, 
Estonci našli jako jediní a na ♦–ový impas 
splnili 6♣. Na začátku 2. poloviny Francouzi 
ještě zvyšují náskok v partii č.13. Po stan-

dardní systémové licitaci 1NT – 2♠ padá 
Tomáš za -300. David plní na protilince také 
normální 3♣ za 110, ztráta 4 IMP a Francou-
zi už vedou 10:29. V tuto chvíli se však 
odchylujeme od naší zásady prohrávat konce 
utkání s favority a zahajujeme parádní závěr. 
Z posledních sedmi partií vyhráváme pět 
a Francouzi pouze jednu. Partie č.14: Pepa 
s Tomášem jako jediní licitují a plní 7♣, 
proti Francouzským 6NT+1, (+9 IMP) 
a snižujeme na 19:29. Partie č.15: Mouiel 
padá z beznadějných 3NT na 23PC, David 
plní 3♦+2 (Dělalo se 10-11 zdvihů, dalších 
6 IMP nás posílá na dohled, prohráváme už 
jen 25:29. Partie č.16 nic neřeší – na obou 
stolech 5♣=. Partie č.17: Pepa plní 5♦=, na 
druhém stole píší Francouzi jen 130 za 3♦+2 
a dalších 7 IMP nás posouvá do vedení 
32:29. Partie č.18: Francouzi naposledy 
bodují: Levy padá ze 2♠ -2 bez fleku, na 
druhém stole Francouzi kontrují (s flekem se 
hrálo 5x, bez fleku 3x), ztráta -5 IMP a Fran-
couzi jdou opět do vedení 32:34. Partie č.19: 
Tomáš plní 3♥=, na druhém stole Francouzi 
padají 3♣-1, +5 IMP a opět vedení 37:34. 
V poslední partii se opakuje partie č.18, 
v opačném gardu a hlavně ve druhé hře. Po 
Tomášově zahájení 1 kontruje Pepa 4♠-2 za 
500. Kuba hraje bez fleku za -200 a ziskem 7 
IMP potvrzujeme vedení a vítězství 17:13 
(46:34). Na partie (8:8). Tento výsledek nás 
vynesl na 10. příčku, 8VP za Holanďany 
a 2VP před Poláky. Je to jistě náš nejúspěš-
nější den. Získat skalpy Švédů a Francouzů 
se každý den nepodaří. 
 
Odcházíme ze sálu na chodbu a potkáváme 
Michala s hubou od ucha k uchu. To sis to 
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užíval v RAMě, pacholku. Zatím Vojta 
ukázněně relaxoval s rodinou nejspíš na 
plovárně nebo u bazénu. Opravdu náš zápas 
byl velmi napínavý, diváci na BBO 1 jistě 
budou také spokojeni. Nemám rád, když se 
hráči unavují přílišným vysedáváním v RA-
Mě, posílám je do nedalekého parku do 
chládku pod vysoké stromy, ale je to marné. 
Nejméně ukázněný je v tomto ohledu Mra-
zík, ten je v RAMĚ, když nehraje, pečenej-
vařenej a aby nevyšel ze cviku, odehraje 
poctivě všechny partie. Pak se vymlouvá, že 
je tam ticho a chládek – v obou případech 
má pravdu. Relaxaci doháníme pravidelně 
večer, kdy se scházíme, obvykle u nás, kde 
je pořádek (inu ženská ruka dělá zázraky), 
spojujíce ji se zodpovědnou degustací fran-
couzských vín.  
 
Naše dámy porážejí Island 16:14, remizují se 
Skotskem a vysoko porážejí Wales 22:8 
a postupují na 12. místo. Butler naznačuje, 
jak kdo přispěl: Hoderová-Janková drží 
průměr nad vynikajícími 0,5 (0,51), a Erdeo-
vá-Tomčíková si z 0,04 polepšují na přijatel-
ných 0,11. Medlínová-Lančová se zlepšují z 
-0,53 na -0,44. Kdo si chce udělat obrázek, 
co tato čísla znamenají, musí si uvědomit 
fakt, že vzhledem k rostoucímu počtu partií 
mají průměry přirozenou tendenci přibližo-
vat se směrem k nule. 
 
V bulletinu začíná panovat závěrečná nálada. 
Objevují se instrukce týkající se transportu 
na letiště a závěrečného banketu. 
 
Den XII: Zase nás čeká perný den: 
v poslední době jediní mistři Evropy Italové, 

Island a Anglie, se kterými jsme v kvalifika-
ci prohráli. Blíží se konec, všichni jsou již 
unaveni a tedy i méně odolní, na ranní 
schůzce v Paláci Beaumont se chystám více 
méně poprvé intervenovat zásadním způso-
bem a tak začínám slovy, že jsou všichni 
unavení a budou se častěji vyskytovat příle-
žitosti dopustit se zbytečných chyb. Do toho 
vstoupí Jakub s konstruktivní hláškou „Tak 
nám ještě poraď, že máme vyhrát, a jdeme 
na to“. V takto vytvořené atmosféře nemá 
cenu pokračovat a tak si přejeme navzájem 
hodně štěstí a jdeme na to. 
 

ČR - ITÁLIE 
Na Itálii (zápas přenáší BBO 2) nastupuje 
Pepa s Tomášem a David s Kubou, kteří do 
utkání vstupují tragicky. Po licitaci, do které 
Italové vůbec nezasáli, 1♦ - x - 4♣ - 4♦ do-
stávají kontra a výsledek -1700 je na světě. 
Protože naši jako jediní nalezli pěkné 3NT, 
které Tomáš plní, věnovali jsme díky tragic-
kému nedorozumění, kdy si Kuba myslí, že 
David licituje krátkost s podporou, a David 
že Kuba opakuje velmi dlouhou barvu, když 
sám navrhl hraní v trefech, darujeme Italům 
jako počinek 16 IMP. Kdyby Kuba zapaso-
val, určitě bychom brali. Nevím, zda by 
Italové dali flek a co by vynesli (po 
♥-výnosu se 4♣ splní). V partii č.2, David 
s Kubou jako jedni ze dvou brání 4♠ přelici-
továním 5♣. I když David chytí Q♣, ztrácí-
me 3 IMP. Na čtyřce Tomáš padá z 1♦, Ita-
lové plní 1NT+1 (-6 IMP) a ztráta neutěšeně 
narůstá na -25 IMP. Na další partii se na 
obou stolech hrají 4♠x= (flek padl ve 12ti ze 
13ti případů. Na partii č.6 padá Pepa ze 3NT, 
Italové plní 2NT+1 a po ztrátě 6 IMP po 



 21

prvních šesti rozdáních prohráváme 0:30. To 
je na ručník do ringu. V partii č.9 porážíme 
Italům 3♦, do kterých se dostaly jen 3 páry, 
i 3♣ a získáváme první 4 IMP. Na partii č.11 
jsme promarnili možnost dalšího snížení. 
Italové jako jedni ze dvou nelicitují 3NT, 
které všichni plní, a za 1NT+2 zapisují +150. 
Kuba z 3NT jako jediný padá po normálním 
výnosu a to 3x (-150) a tak místo +6 IMP 
píšeme -7 IMP, rozdíl 13 IMP. V partii č.15 
Pepa s Tomášem končí na 3♣+1. kde 5♣ 
hraje a plní celý sál (-10 IMP) a stav 5:48 je 
před posledními čtyřmi partiemi, vzpomeňte 
na opakovaně špatné naše závěry utkání. 
V rozdání č.16 Pepa s Tomášem porážejí 
3NT na 24PC 2x, David s Kubou 2♠ 1x a 
píšeme +6 IMP. Na partii č.17 padá Pepa ze 
6♦-1, Italové plní 4♥ = (-11 IMP). V závěru 
výsledek trochu zkorigujeme. Na č.19 Italo-
vé padají z 5♣-1, které se hrají vždy neú-
spěšně, za to často s flekem, my zůstáváme 
opatrně na 4♣ (mariáš proti šikeně v ♥ není 
příliš povzbuzující), čímž získáváme 6 IMP. 
Poslední partie je také dobrá. V rozdání č.20 
hrají Italové 4♠, které se hrály 9x vždy neú-
spěšně a ještě jednou byly přelicitovány 5. 
Ostatní včetně nás plní 3♠ a tak získáváme 
ještě 6 IMP, které zmírňují krutost porážky. 
Na partie prohráváme 5:9, na IMP 23:61 
a s výsledkem 7:23 se navždy loučíme 
s krásným 10. místem a padáme na 12. místo 
mezi Dány a Turky. 
 

ČR - ISLAND 
Na Island střídá mírně otřesené Davida 
s Kubou Vojta s Michalem, kteří srší odhod-
láním a sebedůvěrou. Tak se na ně budu 
dívat a posílám po delší době Pepu s Tomá-

šem na EW. Máme možná určitou výhodu 
v tom, že Islanďané mají na nás špatné 
vzpomínky. Např. když jsme je v posledním 
kole, nevím už, kde to bylo, asi Salso Mag-
giore (Poznámka editora: v Montecatini), 
připravili v posledním kole o Bermudu, 
vylezl Baldurson z bridžárny zelený jak 
sedma nebo jablko v květnu. Přesto nebo 
možná právě proto opět nastupuje, snad 
s touhou po odvetě.  
 
Vlítli jsme na ně jako čerti. Partie č.2 se sice 
nepovedla, ale jinak je to koncert. Partie č.1: 
Pepa s Tomášem v pokuse vylicitovat slam 
končí na 5♥=, Vojta s Michalem brání 4♠ x-
1 a vedeme 8:0. Bránilo se 12x, jednou i na 
5. stupni, vždy lukrativně. V č. 2 po Pepově 
zahájení 1♣, Baldurson cue-bidem nalicituje 
dvoubarevný list na drahých a po kontru 
nemá jeho partner problém ukončit licitaci 
na 4♠. Na druhém stole na zahájení 1♦ licitu-
je Vojta 1♠, který je okontrován. Na 1NT 
soupeře opakuje Vojta 2♠ a tím to končí za -
10 IMP a prohráváme 8:10. V partii č.3 brání 
Pepa s Tomášem 2NT přelicitováním na 3♠ -
2 za -200. Vojta 2NT plní a po ztrátě 2 IMP 
je stav 8:12. Na partii č.5 po licitaci (od N) 
pass – pass – 1♦ –2♦–pass–4♥– kontra–pass–
5♦ nemá Tomáš s 9 a 10 kartovým fitem 
problém přelicitovat na 5♥x-1. Vojta s Ku-
bou se jako jedni z 5ti nedají odradit od 6♦ a 
po zisku 15 IMP se dostáváme do vedení 
23:12. Na partii č.6 zvyšujeme na 25:12 
(Island plní 4NT=, my 4♠+2). Zvýšení na 
27:12 přináší č.8 (4♥x-3 Islanďanů proti 
našim 4♠=). Nemusí pršet, hlavně že kape. 
V partii č.9 se Pepa s Tomášem spokojili na 
24PC se 3♥=. Islanďani licitují manš (3NT 
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nebo 4 se hrály 12x, vždy neúspěšně) a zvy-
šujeme na 33:12. Na partii č. 10 snižují Is-
lanďani na 33:13 – hrajeme 5♦+1 (slam hráli 
jen Angličani) proti 3NT+2 Islanďanů. Na č. 
13 hrají Islanďané beznadějný slam (padalo 
se 6x) a zvyšujeme na 43:13. Na č.14 Pepa 
s Tomášem nehrají slam (nehrál se jen 6x) 
a Islanďani snižují na 43:23. Na partii č.15 
brání Pepa s Tomášem 5♣x1 závazek 4♠, 
který Islanďani porážejí 2x a snižují na 
45:30. Zbytek zápasu patří již nám: č.16: 
Islanďani dobrovolně draží 4♠-3 za 300, 
Pepa s Tomášem nechávají hrát 2NT+1 
a zvyšujeme na 49:30. Partie č.17: 50:30 za 
nadzdvih. Partie č.18: plichta, partie č.19: 
naši v pokuse o slam padají jednou z 5♥, 
Islanďani ze slamu 2x a zvyšujeme na 52:30, 
partie č.20: Islanďani v marné snaze vylepšit 
výsledek padají z přelicitovaných 3NT (na 
21 PC), my plníme 3♣= a stanovíme při 
57:30 výsledek 21:9 (na partie 10:5), který 
nás posouvá na 11. místo mezi Holanďany a 
Poláky. Večer nastoupíme na Anglii, která 
nás v kvalifikaci porazila 20:10 bez Pepy 
a Tomáše, kteří odehráli první 2 zápasy ve 
velmi slušné formě. 
 

ČR - ANGLIE 
Proti Anglii bude hrát na NS Vojta 
s Michalem – Michal to má rád, Kubovi to 
moc nepomáhá. Angličani nastupují ve ví-
tězné sestavě z kvalifikace (never change the 
winnig team!). V partii č.1 Angličani plní 2 
a Vojta s Michalem nechávají splnit 1NT 
(jako jedni ze dvou – padalo často se i 2x) 
a prohráváme 0:5. Ve druhé partii, přelicito-
vává Kuba 4♠ na 5♥ a když je přelicitován 
kontruje a po výnosu ♦K 5♠+1. Na druhém 

stole zahájení E 1NT po dvou passech přeli-
citovává Vojta na 4♠, čímž to hasne, ztráta 9 
IMP a prohráváme 0:14. Při tom je ještě 6♥ 
lukrativní obrana – 6 hráli jen Holanďani, 
pochopitelně s flekem. Italové nestáhli hned 
2 ♥–zdvihy a tak měli smůlu. V partii č.3 po 
přetahování mezi našimi ♥ a soupeřovými ♦ 
skáče Kuba z ničeho nic na 6♥-2. Na druhém 
stole nechávají Vojta s Michalem hrát 4♥ 
(obranu 5♦ nalezli jen Izraelci proti Polá-
kům) a prohráváme 0:27. V partii č.4 plní 
Vojta jako jediný jen 4♥= (slam se hráli jen 
Estonci) Angličani plní +2 a je to 0:29. 
V partii č.5 na obou stolech se padá ze 3NT 
(z 9 pokusů 5 neúspěšných), my ale padáme 
o jednou víc a tak Angličani zvyšují na 0:31. 
Na partii č.6 hrají Angličani ložené 3NT 
(13x hráno a splněno), ale Vojta s Michalem 
nechají hrát 2♥-1 a skóre vroste na hrozivých 
0:38. Na rozdání č.7 David s Kubou porážejí 
a Vojta plní 3NT a snižujeme na 12:38. 
Osmička je plichta, po devítce je stav 13:38 
za nadzdvih, po desítce 13:40 za dva nad-
zdvihy a po jedenáctce 13:42 za jeden pád. 
Partie č.12 mi dává za pravdu, že moje ranní 
„nedokončená“ nebyla zbytečná. Sedím za 
Michalem, takže jsem vše viděl na vlastní 
oči. Kdybych u toho nebyl, nejspíš bych se 
to nedozvěděl. Po licitaci Angličanů 1♥ – 1♠ 
– 2♦ – 2NT položí soupeř na Michalově 
straně stolu hlášku 4♥. Michal si spokojeně 
pohrává s trefovou dámou, kterou se chystá 
vynést z listu A65, 3, 54, QJX7642. Je to 
zcela jistě bezproblémový výnos, pro který 
se rozhodne asi každý. Z druhé strany zástě-
ny se však trochu neočekávaně vrátí podnos 
s kontra od Vojty. A teď to přichází – Michal 
aniž by této, zcela jistě neočekávané hlášce 
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partnera věnoval sebemenší pozornost, aniž 
alespoň na chvíli zastrčil trefovou dámu do 
svého listu a zkusil vymyslet, co mu partner 
chtěl říci, ji pokládá na stůl. Po pikovém 
výnosu závazek nelze splnit, takže místo +11 
IMP je to –5 IMP a je to 13:47. Bohužel boží 
mlýny mlely moc rychle a tak trefily toho 
nepravého. Na č.13 kontruje Michal 4♠, 
které se hrály neúspěšně 8x, na druhém stole 
David s Kubou porážejí 2♥-1 a snižujeme na 
17:47. Další 2 partie jsou remizové a v partii 
č.16 další nedorozumění Davida s Kubou. Po 
licitaci (od W) 1NT – pass – 2♥ (transfer) – 
3♦ – kontra – pass – 3♥ (2. transfer) – pass – 
3♠ padá David za 400. Na druhém stole padá 
Michal (jako ostatní) ze 4 a Angličani opět 
zvyšují na 17:57. Myslím, že David svůj list 
už popsal dostatečně zahájením, a tak by 
kontra mělo být jednoznačně trestné (swing 
20VP). Po plichtě na č.17 v 18. ztrácíme 
další 4 IMP. David padá ze 3NT (na 24 PC 
dělené 18:6 – z 6 pokusů byl úspěšný jen 
Polák) a Michal padá 3♥-1, když po kontru 
blokuje na zahájení 2♥. Angličani zvyšují už 
na 19:61. V č.19 korigujeme na 22:61 (když 
padáme méně než Angličani z manše). Po-
slední partie je remizová a tak po prohře na 
partie 11:4 s výsledkem 7:23 klesáme na 13. 
místo za Poláky a Turky dělící 11. místo a 
před Anglii.  
 
Na večer svolávám mančaft na schůzku 
a vedu řeč, že ráno jsem jim chtěl něco důle-
žitého říci, ale v předbitevním transu to za-
mázli, takže jim to teď v klidu dopovídám. A 
říkám to, co jsem chtěl pouze připomenout 
už ráno, že více chyb se dělá v obraně než 
při sehrávce, že i zdánlivě jednoduché partie 

mohou přinášet úskalí a že je tedy nutné, 
i v přehledných situacích vyvinout úsilí 
k analýze situace, na tož pak v situacích 
neobvyklých, nepřehledných nebo dokonce 
neočekávaných.  
 
Nemusím čekat do zítřka na Butlera, abych 
věděl, a proto hned po posledním utkání 
navrhuji, abychom turnaj dohráli ve čtyřech, 
když chybí už jen čtyři zápasy. Vojta 
s Michalem i David s Kubou souhlasí (Vojta 
je ochoten hrát pořád, aby nemusel na vejle-
ty), ale Pepa s Tomášem se cítí unavení a tři 
zápasy další den hrát nechtějí. Děláme tedy 
kompromis, odehrají první 2 zápasy proti 
Holandsku a dlouho vedoucímu Německu a 
potom je vystřídá proti relativně slabšímu 
Turecku David s Kubou, kteří si mohou 
odpočinout a trochu se otřepat. 
 
Naše dámy po třech porážkách s Izraelem 
(11:19), Dánskem (7:23) a Francií (6:24) 
klesají na 16. místo a výrazné zlepšení se 
nedá očekávat. V Butleru si první dva páry 
pohoršily, Hoderová-Janková o -0,12 na 
stále velmi pěkných 0,39, Erdeová-
Tomčíková o -0,22 na -0,11 a Medlínová-
Lančová si polepšily o 0,08 na -0,44.  
 
Den XIII: Předposlední den, jsme 13., ale 
čeká nás perný den: Holandsko, Německo 
a Turecko. O sestavách jsme se dohodli, 
stejně jako jindy, už včera. Ještě se na Inter-
netu podívám na Butlera, abych si event. 
korigoval svou představu. Nebylo to potřeba: 
Na dominantní pozici se dostávají Pepa 
s Tomášem, s +0,28 jsou devátí, s malým 
odstupem jsou Vojta s Michalem na 0,18. 
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Bohužel po několika fatálních nedorozumě-
ních a chybách David s Kubou -0,71 (čtvrtí 
od konce). U Internetu potkávám jednu 
z našich mladých hráček, které jsou leade-
rem našeho ženského teamu a vyprávím jí 
historku ze včerejška, ne snad proto, abych 
se pochlubil, ale chtěl jsem jí nenásilným 
způsobem být taky užitečný. Myslím, že si 
máme navzájem pomáhat, je-li to možné. 
Poslouchala pozorně, možná z úcty k mému 
stáří, ale přesto jsem položil kontrolní otázku 
v čem, že se stala chyba. Odpověď mne 
zbavila iluzí: „že nevynesl pikové eso“. Tak 
jsem ještě rezignovaně dodal: „ne, že si to 
nerozmyslel“. 
 

ČR - HOLANDSKO 
Na NS v open hrají Pepa s Tomášem, cítili 
se unaveni a tak je chci podpořit. V partii č.1 
na ně licitují a plní Holanďani 5♦, splnění 
závisí na uhodnutí ♦Q – 2x se plnilo, 2x 
padalo, a Vojta s Michalem porážejí 3♠ -2 
(je tam jen 8 zdvihů) a prohráváme 0:7. Na 
č. 2 snižujeme na 4:7. Na obou stolech na 
rozdíl od sálu, kde se hrálo výše – 3♥, 3NT, 
4♥ – Pepa s Tomášem závazek porážejí 
a Michal plní. Ve trojce Holanďani zvyšují 
na 4:14. Pepa s Tomášem hrají jen 2♠, Ho-
lanďani 4♠ (hrálo se/nehrálo se v poměru 8:7 
+ tři závazky v ♦.) Na čtyřce ztrácíme 1 IMP 
za nadzdvih (4:15). V partii č.5 Pepa s To-
mášem porážejí 1NT, který skoro všichni 
hráli a plnili a Vojta s Michalem také porá-
žejí jeden NT na protilince (jediný závazek) 
a snižujeme na 8:15. Na č.6 Pepa s Tomášem 
a Angličani porážejí 3NT, Vojta plní 1NT+3 
a je vyrovnáno 15:15. Na č.8 padají Holan-
ďani na 2♠ třikrát (nehrálo se prakticky nic 

jiného 2x-3x dolů). Vojta s Michalem ne-
chávají 2♦= a jdeme do vedení 17:15. Na 
devítce snižují Holanďani na 17:16 za nad-
zdvih ve 3NT. Desítka je plichtová – je to 
nejplošinovatělší plošina z celého turnaje 
včetně kvalifikace 17x690, 1x660 (s tím 
nenadělají nic ani Ukrajinci). Na partii č.11 
Tomáš padá na 4♠ (ač jsou ke stažení rychle 
první 4 zdvihy, 7 ze 17 plní), Vojta s Micha-
lem si je nevzali a tak Holanďani nám od-
skakují na 17:26. Na č.13 padá Holanďan ze 
4♠-1 (50:50), Vojta hraje také 3NT-1, ale 
s flekem a tak Holanďani zvyšují na 17:29. 
Na č.14 padá Vojta na 3NT-5 (není to nej-
horší výsledek, rekord drží Bulhaři proti 
Norům 3NTx-7 za 1700), Pepa sice vykouz-
lil 4♣+1, ale Holanďani zvyšují na rozdíl 15 
IMP 17:32. Na č. 16 padá Pepa ze 3♦ -1, 
Vojta s Michalem porážejí 3NT-2 a snižuje-
me na 19:32. Na č.18 v obou případech za-
hájí N 4♠, takže 5♥ na protilince je k nenale-
zení (hráli jen Estonci a Izraelci). Protože 
Pepa padl o jednou méně, snižujeme na 
velmi přijatelných 21:32. V poslední partii, 
ale čeká příjemné překvapení. Pepa plní 
1NTxx=, Michal padá ze 3♣-1 a ziskem 12 
IMP vyhráváme na IMP 33:32, na partie 7:7 
a s výsledkem 15:15 Dělíme s Lotyši 12. 
místo. 
 

ČR – NĚMECKO 
Spravedlivě vystřídám oba naše páry, na NS 
jde Vojta s Michalem proti „doktorům“. Kdo 
to neví, proč se jim tak říká, najde to jistě 
v bulletinech. Na č.1 získáváme 1 IMP za 
nadzdvih ve 3NT, ve dvojce ztrácíme 6 IMP. 
Když doktoři plní 3♥+1 a Tomáš padá 3NT-
1, když je v rozdání neprůstřelných 5♦, ale ta 
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se hrála jen zřídka. Stav je tedy 1:6. Na č.4 
doktoři přelicitovali na 4♠; hráli to ještě 
Estonci. Pepa s Tomášem zůstávají na part-
score a vedeme 9:6. Na č.6 po Tomášově 2♦ 
Multi řekne přes 4♥ Pepa ještě 4♠ a padá 
s kontrem za 800, doktoři nechávají hrát 4♥ 
a po zisku 9 IMP si berou vedení zpět – 
prohráváme 9:15. Srdcovou hru bránili ještě 
Portugalci. Na devítce zvyšují Němci náskok 
na 9:17 za 2 IMP 3♥= proti 3♠-2 za 200. 
Vzhledem ke stavu manší se moc nebránilo 
(3x). Na č.11 snižujeme na 15:17, když 
Němci jako jedni ze tří nedraží 3NT. Na č.12 
ztrácíme 2 IMP, když Vojta s Michalem 
spolu s 13ti dalšími draží 4♠, ale doktoři 
„zkušeně“ jen 3♠, obě strany dělají stejně 
štychů a tak je to 15:19. Na č.14 vyrovná-
váme na 19:19. Doktoři padají 3♣-1, Pepa 
plní 2♣=. Špatná je partie č.16, kde doktoři 
plní 5x=, ale Tomáš ze stejného závazku po 
stejném výnose K♦ jednou padá. (V sále se 
hrály vesměs trefy a dělalo se 10 nebo 11 
zdvihů tak 50:50 – po stažení AK♦ a odcho-
du v ♣ nelze splnit). Němci opět vedou 
19:32. Na č. 18 doktoři padají 2NT-4, když 
se Vojta s Michalem nedostali vůbec 
k licitaci a na druhém stole hrají Němci na 
protilince 3NT a zvyšují na 19:41. Č 20 je 
posledním hřebíčkem do rakve. Pepa padá 
3♠-1, Vojta 3♦x-2 (tak odvážný byl ještě 
Bulhar proti Italům, ale měl kliku a nedostal 
kontra) a ztrátou dalších 12 IMP prohráváme 
na partie 4:7, na IMP 19:53 a s prohrou 8:22 
klesáme mezi Poláky a Angličany na 14. 
místo. 
 

ČR - TURECKO 
Na vlastní žádost jsou střídáni Pepa s Tomá-
šem, Vojta s Michalem jako nejvíce dnes 
zatížení zůstávají na NS. V kvalifikaci jsme 
vysoce vyhraný zápas s Turky díky mizerné 
poslední čtvrtině vyhráli jen 16:14, máme 
tedy šanci si polepšit. Až do partie č.6 vedou 
Turci 0:1, ale na č.6 po zahájení 5♣ licituje 
Michal 6♠, dostává kontra a je to -300. Na 
druhém stole padá po dlouhém přetahování 
Kuba z 5x♣1, když přelicitoval 4♠, a Turci 
vedou 0:12. 5♣x-1 je nejčastější závazek. 
V partii č.7 Turci jako jedni z pěti plní 3NT, 
Vojta jako jeden z 12 padá a Turci zvyšují na 
0:25. Na č.8 David plní 4♠=; závazek, který 
se hrál nejčastěji, splnil ještě Angličan a to 
flekovaný, takže snižujeme na 11:25. 
V partii č.9 snižujeme na 13:25, když Vojta 
jako jediný v pikovém závazku, který se hrál 
na různých úrovních, dokázal udělat 7 zdvi-
hů. V partii č. 11 padá David po ♦-výnosu ze 
3NT (po tomto výnosu splnil jenom Bulhar), 
Turci po pikovém plní a odskakují na 11:36. 
Jak praví Jiří Oulický v Saturninovi, neštěstí 
nechodí nikdy samo a tak na č.12, další ztrá-
ta. Kuba padá ze 3NT (na 23PC), které by 
šlo splnit, kdyby to lépe sedělo), ale po Voj-
tově zahájení 1NT, který E promptně kontru-
je, Michal s listem 4333 a 4PC může těžko 
podniknout rozumnou záchrannou akci a 12 
IMP je v nenávratnu. Prohráváme už docela 
beznadějně 11:48. Po 1 IMP na 13. a 2 IMP 
na 15. (Turci hrají slam v levné a my 
v drahé) přichází výživná šestnáctka. Davi-
dovi se povedl výnos do 3NT, když nese po 
první barvy stolu od Q4 a jako jediní 3NT 
porážejí, takže snižujeme na 27:48, ale ty již 
mnohokráte zmiňované konce. Partie č.18 – 
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Vojta s Michalem jako jediní nehrají manš 
(3NT nebo 4♥), když jim Turek zahájil na 3. 
místě po dvou pasech 1♣ na 5PC a Turci si 
berou vydobytý náskok 30 IMP zpět, stav je 
nyní 27:57. Bohužel neštěstí nechodí opět 
samo: v č.19 Vojta s Michalem nehrají slam 
(hrál se jen 7x), Turci ano a už je to přes 40 
IMP: 27:69 a zápas je rozhodnut. V poslední 
partii se skóre ještě mění na 27:72. Naši hrají 
na obou linkách 1NT, ale protože je více 
štychů na EW, píšeme +90 a -200. Na partie 
prohráváme 5:7 a výsledkem 6:24 se vrací-
me na 15. místo, kde jsme byli po debaklu 
s Norskem první den. Velká škoda, Turci 
jsou pro nás hratelný soupeř – v kvalifikaci 
otočili zápas na poslední chvíli. Při vyšším 
vítězství a shodě náhod jsme ještě mohli 
bojovat o parádní první desítku. Však cí-
sařpán dobře věděl, proč je nemá rád ve své 
rodině. 
 
V posledním zápase s Lotyši, kde věřím, že 
přes debakl v kvalifikaci (každý má právo na 
slabší chvilku) jsme favority, takže ještě 
budeme bojovat o lepší než patnácté místo. 
Jsem přesvědčen, že úspěšně. Nastoupíme 
bez Davida a Kuby. Butler druhý den ostatně 
potvrdí, že nastupujeme s tím nejlepším, co 
momentálně máme. Pepa s Tomášem se drží 
v prvním tuctu s 0,30, ale Vojta s Michalem 
klesají na -0,22 a David s Kubou na -0,76. 
 
Naše dámy v po vítězství 20:10 nad Turec-
kem se dostávají na 15. místo přes dvě vyso-
ké porážky od Polska (7:23) a Španělska 
(9:21) drží konečné 15. místo. Butler potvr-
zuje, že nejlepší českou dámskou dvojicí 
jsou již ostřílené juniorky Pavla s Janou, 

které končí jako jediné z našich na kladných 
0,28, Jana se Zdenou jsou těsně pod nulou s -
0,08, ale dvojice Milena s Blankou končí 
jedenácté od konce se ztrátou více než ½IMP 
na rozdání. Za to všechny dámy odehrály 
spravedlivě stejný počet 320 rozdání. Zda to 
bylo také spravedlivé, co se týče, ranních 
poledních a odpoledních rozdání jsem ne-
zjišťoval. Myslím ale, že se to takhle hrát 
nemá. (Jediná spravedlivá hra je řečený 
„kaufcvik“, protože každý si může vyměnit 
tolik karet, kolik chce). 
 
Den XIV:  Jaká je výchozí pozice? Na 11. 
Turecko ztrácíme 19VP, na 12. Anglii 13VP, 
na 13. Polsko jen 5VP a na 14. Lotyše 1VP, 
zezadu nás ohrožuje jen 16. Izrael se ztrátou 
4VP – 17. Estonsko ztrácí 24 VP, porazili 
jsme je, takže by šli před nás jen za naší 
prohry 0:25. Kdo s kým z těchto našich 
potenciálních obětí hraje? Angličani hrají 
s Poláky, což je příznivé, protože nemohou 
oba dělat maximum bodů. Izrael hraje 
s Holandskem, to je také dobré, Holanďani 
se budou snažit, protože jim jde o Bermudu. 
Také Turci to nebudou mít se 4. Bulhary 
lehké, ale 19VP je velká ztráta a konečně my 
hrajeme s těsně před námi umístěnými Loty-
ši. Reálná prognóza je postup na 13. místo, 
kdybychom dosáhli na 12. Místo, bylo by to 
vynikající a 11. místo je z říše snů a iluzí. 
Zůstáváme u osvědčené strategie a tak hrají 
Pepa a Tomáš a Vojta s Michalem. David 
s Kubou to jdou tlačit do RAMy, už není 
nutné relaxovat a já bych v této situaci, také 
neposlechl žádného kapitána ani kouče. 
Sedám za Pepu s Tomášem v otevřené. 
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ČR - LOTYŠSKO 
V rozdání č.1 oba týmy padají ze 3NT (plni-
lo se 8x z 18), na rozdání č.2 naopak oba 
plníme 3NT (spadlo se jen 3x). Na č.3 Vojta 
plní 5♣x= po výnosu ♠K, Lotyši nechávají 
hrát Tomáše 3♥= a vedeme 13:0. To je moc 
dobrý start. Po remízové čtyřce (4♥=), zvy-
šujeme vedení v pětce. Lotyši licitují 4♥, 
které nelze splnit, Vojta plní 3♥ a vedení 
19:0. Až do č.10 se nic neděje, jen jednou 
získávají Lotyši první IMP za 2. nadzdvih 
v manšové hře. V č.11 činí Vojta slamový 
pokus (nevím proč – pokusil se ještě Portu-
galec) a padá z 5♥ (11 zdvihů se podařilo 
udělat 3x), a Lotyši snižují na 19:12. My ale 
ihned kontrujeme. Partie č.12: Lotyši jako 
jediní hrají slam, padá nám do klína 11 IMP 
a zvyšujeme na 30:12. Partie č.13: Lotyši 
dávají křiváka Pepovi na 4♥+2, ten dělá 11 
zdvihů, což zvládl ještě Turek proti Bulha-
rům a je to rázem 39:12. Dostali jsme něko-
lik dárků a tak se rozhodujeme jako slušní 
lidé, že se musíme revanšovat. Partie č.14: 
Vojta kontruje 6♦, že by obrana proti 7♦? A 
tak ztrácíme 5IMP a Lotyši snižují na 39:17. 
Rekordní ztrátu 17 IMP přináší následující 
patnáctka. Po licitaci 1♣ - 1♠ - 2NT - 3♣ - 
4♣ - 4♦x – xx - 4♥ - 4NT - 5♥ - 5NT - 7♣ 
opravuje Tomáš po delším dumání do 7♠ a 
neštěstí je hotovo. Lotyši plní 6♠, zatím co 
my mohli brát za 7♣ 12 IMP, ztrácíme 17 
IMP – snad nejvyšší swing za celé mistrov-
ství. Utkání je rázem srovnáno – náskok se 
smrskl na 5 IMP. Tato partie se mi zdá po-
učná. Myslím, že Tomáš dostatečně nevy-
hodnotil fakt, že se Pepa už rozhodl, že má 
reservu pro trefy. Tomáš nemusí mít obavy, 
přes přípravný tref má 4list. Kdyby si Pepa 

nebyl jistý, mohl volit nějakou přechodovou 
hlášku 6♦ nebo 6♥; vždy se dá přistát v 6♠, 
ale lehce se to kibicuje, těžší je na to přijít. 
Na partii č. 16 dochází k dalšímu neštěstí. 
Tomáš kontruje 6♦, když chce porážející 
trefový výnos, ale kámen úrazu je, že první 
barva stolu je 2♣ - Stayman a Pepa neví, zda 
je to tedy výnosové kontra. Po skončení 
partie prohlásí do okénka, že bez fleku nese 
tref, to přináší jisté rozladění na naší stranu 
stolu a tak se snažím Tomáše, jak jen to jde, 
uklidňovat. Lotyši se ujímají vedení 48:39. 
Závěr však, zřejmě unavenější Lotyši na 
štěstí nezvládli. Partie č.17: Lotyši dobro-
volně přelicitovávají až na kontrovaných 5♦, 
zatímco naši padají jednou ze 4♦ - zisk 6 
IMP a opět skoro plichta – prohráváme 
45:48. Partie č.18: V identickém závazku 2♠ 
z východu naši plní po špatném výnosu Q♣, 
zatímco Lotyši po trumfu padají a získáváme 
5IMP a jdeme do vedení 50:48. Partie č.19: 
Opakuje se situace z partie č.17, ale je vý-
živnější Lotyši, opět dobrovolně hrají 4♥ 
kontra za 800, naši padají ze 3♥ jednou a je 
doma dalších 12IMP a stav se začíná klonit 
opět výrazněji na naši stranu. Vedeme 62:48. 
Partie č.20 přináší už jen kosmetickou úpra-
vu výsledku: Lotyši padají ze 3 za 200, my 
z 1 za 100 a poslední 3IMP stanovují koneč-
ný výsledek 19:11 (65:48).  
 
Protože jsme hotovi poměrně brzy, jdeme 
sledovat vývoj dalších zápasů. Pro nás je 
důležitý jen zápas Anglie – Polsko. Angliča-
ni vyhrávají poslední 4 partie 15:1 a tak 
končíme na skvělém 13. místě právě před 
Poláky. Dalším úspěchem je naše umístění 
před Izraelem, se kterým jsme v minulosti 
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mívali jedny z nejhorších výsledků (Norsko 
Ø=4,3, Rusko Ø=6,3, Dánsko Ø=8,0, Izrael 
Ø=8,7.  
 
Jenom velmi stručně to zatracené kdyby. 36 
vyhozených IMP s Anglií by nás dostalo to 
těsného závěsu za ni. Dalších 6VP ztrace-
ných na nedorozuměních s Lotyši by nás 
dostalo před Anglii a do závěsu za 11. Tu-
recko, se kterým nebylo nutno prohrát 6:24. 
A to bychom funěli Švédům na paty na 11. 
místě. Positivní je, že se proti jiným mistrov-
stvím radikálně snížil počet těch nejfatálněj-
ších nevynucených chyb a tím i počet jedno-
ciferných výsledků. Druhé positivum je, že 
jsme dokázali „outsidery“ spolehlivě porá-
žet. Ale zpátky na stromy. Z této euforie se 
rychle vystřízliví, porovnání výsledků 
s kvalifikanty na Bermudy. Viz následující 
tabulka: 

Bermuda N
o

rs
ko

 

R
u

sk
o 

N
ě
m

e
ck

o 

B
ul

ha
rs

ko
 

Itá
lie

 

H
o

la
nd

sk
o 

Č
e

sk
o 

 

Norsko   21 22 9 14 16 25 107 

Rusko 9   19 16 11 22 24 101 

Německo 8 11   16 5 17 22 79 

Bulharsko 21 14 14   23 15 9 96 

Itálie 16 19 25 7   9 23 99 

Holandsko 14 8 13 15 21   15 86 

Česko 3 6 8 21 7 15   60 
 
Pohled na Butlera je také velmi příjemný – 
Pepa s Tomášem končí na 9. místě se ziskem 

0,35. Kdyby nedošlo k oněm dvěma fatálním 
nedorozuměním v posledním utkání, mohli 
být dokonce pátí. Když jsem spočítal koefi-
cienty obtížnosti, nejtěžší soupeře měli ve 
finále překvapivě David s Jakubem, i když 
jen nepatrně proti Pepovi s Tomášem. Pro-
ti kvalifikaci si to vyměnili (rozdíl byl opět 
nepatrný). V kvalifikaci a ve finále měli 
nejlehčí soupeře Vojta s Michalem, ale ani 
tady nebyl rozdíl příliš významný – inu na 
ME není lehkých soupeřů. 
 
Poslední spekulaci zde uvádím jen pro zají-
mavost. Kdyby se výsledky hodnotily fotba-
lovým způsobem, skončili bychom ve finále 
na pátém!!! místě se stejným počtem bodů 
jako vítězné Norsko. Potíž je jen v tom, že 
bychom do tohoto finále z desátého místa 
těsně nepostoupili. To možná také potvrzuje, 
jak je důležité v zápasech, kde máte papírově 
šance pokud možno všechny co nejvíce 
využít.  
 
Poslední a to velmi příjemná povinnost je 
společenského rázu – vyhlášení vítězů 
a závěrečný večírek. Vstupenky máme nafa-
sovány a tak se jdeme v klidu připravovat. 
Okolo 16,30 budou přistaveny autobusy, 
které nás zavezou někam 12 km za město. 
 
Když jsme doma v nejlepším, tím myslím, že 
ležím v trenkách na posteli a čekám, až Ma-
ruška uvolní koupenu, ona vykoukne z kou-
pelny a hlásí, že mi zvoní mobil. Nebyla to 
pravda, asi nějaká halucinace. Za 10 minut 
se ukazuje, že to halucinace nebyla, ale pípá 
požární hlásič. Za dalších 5 minut volá hote-
lový rozhlas, abychom ihned opustili hotel, 
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že hoří. Beru tedy pouze šrajtofli a doklady 
a nouzovým východem, tak jak jsme, vychá-
zíme na ulici. Vedle nás se začínají hromadit 
dámy ve stavu značné nedokončenosti 
a ležérně oblečení muži (vzhledem 
k teplotám v Pau převládají trenky). Za chví-
li přijíždějí hasiči, záchranka a policie. Ně-
komu je špatně a tak ho saniťáci vyšetřují. 
Čas, který před tímto incidentem klidně 
plynul, začíná zběsile pádit pod zorným 
úhlem, že je třeba se včas dostavit na seřa-
diště autobusů k odjezdu. Na otázku, kdy 
budeme moci do hotelu, obligátní „Žnsepa“. 
Dámy začínají nervóznět, k hysterii zatím 
nedochází. Na poslední chvíli se dostáváme 
na pokoj, dokončujeme toaletu a odjíždíme. 
Závěrečný ceremoniál nemůže překvapit – je 
to pořád stejné. Naproti tomu následující 
mejdlo má po každé jiný ráz, hostitelé se 
chtějí blýsknout. Tentokrát akce probíhá pod 
širým nebem a hlavní kulinářskou atrakcí 
budou klobásky, mušle, chobotnice a další 
potvory restované na obrovských pánvích na 
parmské šunce a česneku. Proto přecházím 
z červeného na růžák a příjemně si to užívá-
me. Všichni jsme si to zasloužili. 
 
Na cestě domů ještě navštívíme Carcassone 
– něco jako 173 Karlštejnů pohromadě. 
Protože zpátky jede Michal s námi, volíme 
cestu přes noc, protože je dostatek řidičů. 
Ráno jsme doma. Bylo to nejkrásnější ME.  
 
Praha, léto 2008 a podzim 2009  
  RNDr. Jiří Štulc 
  npc. Czech OPEN team 
� 

 

Burnovo 
pravidlo 

 Petr Bahník 

 
Burnovo pravidlo počtu trumf ů 
 
Pravděpodobně jste již slyšeli o pravidle 
totálního počtu zdvihů - The Law of Total 
Tricks, které je základem více knih známého 
bridžisty Larryho Cohena a je často využí-
váno v soutěživé dražbě. 
 
Kromě tohoto známého pravidla bylo defi-
nováno Davidem Burnem jiné důležité bri-
džové pravidlo a to podle svého tvůrce nyní 
pojmenované Burnovo pravidlo počtu trum-
fů. 
 
"When you are declarer, the total number of 
trumps held by your side should be greater 
than the total number of trumps held by your 
opponents." 
 
„Pokud jste vydražitel, celkový počet trumfů 
na vaší lince by měl být větší než počet 
trumfů držených vašimi soupeři.“ 
 
Pokud se chcete seznámit s odlehčeným 
článkem, kde je toto a další pravidla popsá-
ny, najděte si např.: 
 
www.blakjak.demon.co.uk/burn_law.htm 
 
O tom, že nedodržení tohoto pravidla obvyk-
le končí katastrofou, se přesvědčilo velké 

 30

množství velmi dobrých hráčů včetně našich 
reprezentantů a i světových šampiónů. 
 
Podívejme se na následující tři rozdání, kde 
je demonstrováno nedodržení tohoto pravi-
dla: 
 
Rozdání 1, Dealer N, oba v první. 
 
 ♠J643 

♥AK93 
♦Q542 
♣J 

 

♠AQ107 
♥J 
♦KJ 
♣KQ9754  

♠K9852 
♥6 
♦983 
♣A862 

 ♠- 
♥Q1087542 
♦A1076 
♣103 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 pas pas 3♥*) 
kontra 4♣ kontra pas… 

 
*) dvojznačné – buď blok na srdcích, nebo 

solidní trefová barva 
 
Šestkrát ne za 1400 poté, co nebyl vynesen 
trumf, stálo 15 IMP.  
 
Co se to stalo? Nedomluvená situace! Sever 
použil hlášku „pasuj nebo oprav“, kterou tato 
dvojice hraje v případě, že nepřijde kontra na 
3♥. Jih předpokládal, že se jedná o vlastní 
barvu. Pokud se domníváte, že tohle by se 
vám v žádném případě nemohlo stát, pak 

vězte, že na jihu seděla Daniela von Arnim 
a na severu Sabine Auken a tato partie je ze 
semifinále Venice cup v roce 1989 mezi 
týmem Německa a Nizozemí. Německo před 
poslední šestnáctkou vedlo o 16 IMP 
a i začátek posledního segmentu začal pro 
Němky dobře. Po této partii se však německá 
dvojice již psychicky nevzpamatovala 
a semifinále prohrála. 
 
Rozdání 2: 
 
Následuje partie se šťastnějším koncem. 
 
 ♠A5 

♥KJ2 
♦AJ10853 
♣A6 

 

♠KQ1096 
♥1087 
♦94 
♣KQ9  

♠873 
♥9653 
♦76 
♣J53 

 ♠42 
♥AQ4 
♦KQ2 
♣108742 

 

 
 

Západ Sever Východ Jih 
1♠ kontra 3♠ 4♥! 
pas pas pas  

 
V soutěži TGR Super League 2009 hrála 
tento závazek Anna Roos-Karlsson. Svojí 
hláškou zřejmě chtěla Anna dostat soupeře 
do 4♠. Poté, co hlavní hráčka spatřila stůl, 
nedala na sobě nic znát a přistoupila 
k realizaci svého plánu – jediná šance na 
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splnění asi je donutit obránce se čtyřmi trum-
fy rychle snapnout. Vzala esem vyneseného 
krále pikového a okamžitě zahrála malé káro 
ke králi a zpět dvojku karovou, „impasujíce“ 
klukem stolu. Poté, co bylo zahráno ze stolu 
eso karové, východ tak nějak přirozeně toto 
eso snapnul a závazek se již nedal prohrát. 
 
Rozdání 3, Dealer N, oba v první. 
 
Třetí partie aspiruje na světový rekord 
v minimálním počtu trumfů na své lince a je 
poměrně čerstvá, byla hrána při pondělní 
skupinové soutěži BKP 7.12.2009. Jména 
protagonistů jsou z pochopitelných důvodů 
zamlčena: 
 
 ♠AKJ9 

♥KJ654 
♦- 
♣KQ82 

 

♠Q7643 
♥9 
♦10964 
♣1094  

♠10 
♥A32 
♦AKQJ7532 
♣3 

 ♠852 
♥Q1087 
♦8 
♣AJ765 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
 1♥ kontra 4♦*) 
pas pas** ) pas  

 
*) systémově – partnere mám fit a ani jedno 

káro 
**) tak to ti tedy nevěřím 
 

Partner se skutečně poněkud odchýlil od 
systému a tak namísto kár na fit nula - nula 
se hrálo na fit jedna - nula. Bez osmi za čtyři 
sta přineslo 12 IMP ztrátu, ale za aspiraci na 
zápis do Guinnessovy knihy rekordů to stálo, 
ne? Nebo víte o nějaké jiné partii hrané bez 
jediného trumfu? 
 
Zdroje:  
1. partie je z knihy Sabine Auken I love this 
game 
2. partie je z článku TGR’s Super League 
z Bridge Magazine č.11/2009 od Nic Sandq-
vista 
3. partie – skupinová soutěž A, 7.12.2009 
� 
 
 

Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Týmy, zahajuje N, oba v druhé. 
 ♠105 

♥AQ10764 
♦Q 
♣A742 

 

♠72 
♥J85 
♦J1074 
♣K965  

♠KJ9843 
♥K92 
♦9 
♣J105 

 ♠AQ6 
♥3 
♦AK86532 
♣Q3 
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Západ Sever Východ Jih 
 1♥ 1♠ 2♦ 
pas 2♥ pas 2♠ 
pas 3♣ pas 3 BT 
pas pas pas  

 
Výnos ♠7, malá ze stolu, ♠8 od Východu 
a vy na Jihu berete dámou. Jak budete po-
kračovat? 
 
Nejlepší je zahrát kára shora a obětovat ♦Q. 
Pokud byste zkusili napřed zahrát k dámě 
a kára se dělila 4-1, máte otevřené piky 
a nemůžete již v partii nic zkusit.  
 
Když ale zahrajete dvakrát kára shora, uvidí-
te, zda se dělí 3-2. Pokud ano, pokračujete 
v nich a získáte svých devět zvihů, když jste 
obětovali jen nadzdvih. Pokud se ale kára 
nedělí, máte stále čas změnit barvu a pokusit 
se získat svých devět zdvihů přes srdce. Na 
svůj zásah má Východ asi krále, takže nej-
větší šance je impasovat v prvním kole kluka 
a doufat v dělení 3-3. 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠9 

 
♠KQ10732 

 
Hrajete devítkou na impas. 19% na 5 zdvihů 
a 86% na 4 zdvihy.  
� 

 

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 

4♣ kontra 5♣ ? 

 Jih:   ♠Q1093   ♥QJ10973   ♦K   ♣J3 
 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 pas 1♥ 1♠ 

pas 2♠ kontra ? 
 Jih:   ♠K98752   ♥K873   ♦A   ♣102 
 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   1♦ 

pas 1♥ pas ? 

 Jih:   ♠A4   ♥A   ♦KQJ107532   ♣Q3 
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Odpovědi: 
Problém 1 2 3 

Vozábal 5♥ pas 3♦ 

Pěkný pas 3♠ 3♦ 

Kopecký 5♥ 3♠ 3 BT 

Čtenáři 5♥ pas 3♦ 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
5♥. Larry Cohen ve své knize o celkovém 
počtu zdvihů říká celkem rozumnou poučku. 
Když nevíte, představte si, že váš partner má 
na pobídkové kontra rozlohu 4441 se sing-
lem v barvě zahájení, aby se dalo postupovat 
podle výše zmíněného pravidla. Vypadá to 
tedy, že my máme 10 srdcí a soupeři 10 
trefů, což velí dražit. 5♥ je hláška zhruba 
adekvátní mému listu, tedy rozlohou určitě, 
s figurami je to už horší - ve svých dlouhých 
barvách nemám ani eso ani krále. Partner 
však také vidí, že nás soupeři dostali pod 
tlak, a tak by mě neměl vytrestat neopodstat-
něným doražením do slemu. Pokud dorazí 
s listem AKxx AKxx Axxx x, tak na to má, 
ale v tom případě tam slem bude s prstem 
v nose. 

Pavel Pěkný: 
Pas. Tak nějak mi vyšlo, že vše ostatní se mi 
nelíbí. Kontra s listem, co není skoro vůbec 
do obrany, je divné. Hláška 5♥ hned zase 
neodpovídá hrací síle mého listu, takže pasu-
ji. Ale 5♥ řeknu nejpravděpodobněji za chví-
li, až dá partner kontra na 5♣. Jestli už part-
ner nic nepodnikne, tak 5♥ skoro jistě nepl-
níme a 5♣ snad spadne. 

Michal Kopecký: 
5♥. Celkem jednoznačná hláška, 5♥ si tak asi 
myslím, že se splní a flekovat soupeře se mi 
nechce. Mají velký fit, jsou v první, a pokud 
mají boční kárový fit tak můžou klidně 
i splnit. Po hlášce 5♥ můžou nastat dva pro-
blémy - nemám žádnou klíčovou figuru, 
a partner si může s velmi silným listem při-
padat nedodražený a do slemu odevzdáme 
dva zdvihy. Případně mě partner bude pode-
zírat ze singl trefu a zvýší na 6, když prochá-
zí dva trefy (zase by si měl uvědomit, že už 
kontrem na 4♣ slíbil velmi dobrý list a proto 
dražím). Anebo může mít partner dubl tref 
a k tomu odevzdáme ještě jeden zdvih 
a spadneme z pěti. 

Čtenáři: 
Partie je z memoriálu R. Seyfriedové. Ve 
skutečném rozdání nešlo už ani 5♥ nebo 5♠, 
a padalo i 5♣ soupeřům. Je velmi lákavé 
a v párovém turnaji asi i statisticky správné 
dražit dál. I čtenáři většinou navrhovali 5♥. 
Jiří Foukal z Rožnova uvádí hlavní důvod: 
„Soupeři evidentně blokují naši hru, partner 
jistě má slušné body a pravděpodobně obě 
drahé.“ Jak experti, tak čtenáři přeferovali 
5♥. Čtenáři jim dali 68% a kontra získalo jen 
21%. 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
Pas. Druhá hláška, která se jakoby trochu 
nabízí, a sice 3♠, je hraní si se sirkami ve 
stohu. Prakticky nikdy nám nemůže přinést 
nic dobrého a v horším případě vzhledem 
k mojí katastrofální pikové barvě rozradost-
něný západ přiloží červenou kartičku a do 
zápisového lístku napíše telefonní číslo. Ani 
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očekávané 3 v levné od západu nepředražím 
3♠, až se ke mně dražba vrátí. 

Pavel Pěkný: 
3♠. Vybral jsem soutěžní 3♠, které pro mě 
nejsou pokusem o hru. Mí obvyklí partneři 
budou (po předchozím pasu) už s hezkýma 
devíti body volit hlášku 2♥ a taky budou mít 
prakticky vždy právě tři trumfy (nebo 4 
trumfy a třílist srdcový), takže šance na 
celoherní závazek jsou příliš malé. 

Michal Kopecký: 
3♠. Nedá se nic dělat, mám 9fit. Ztrátové 
zdvihy v pikách mi snad partner kryje 
a nějakou tu srdci si snad taky budu moci 
snapnout, srdcový král je za esem. Sice se mi 
může stát, že spadnu za 500 proti "ničemu", 
ale pravděpodobnější je, že když zapasuji, 
ztratím 6 nebo 7 IMP za sečtené čásťáky. 

Čtenáři: 
Z týmů na ME. Dal jsem 4♠ a ty splnil a 
totéž se stalo na druhém stole. Parnerka měla 
čtvrtou pikovou dámu, dubl srdce a trefové 
eso. Ale stejně funguje například čtvrté pi-
kové eso a dubl srdce, což je karta, kterou 
jsem si při dražbě představoval. Stejného 
názoru byl i Karol Lohay: „S pikovým fitom 
a po pase západu sú dobre šance na splnenie 
4♠.“ Jak expertům, tak čtenářům se líbily 
konzervanějí 3♠. U čtenářu však zvítězil pas 
s 42% a 3♠ získaly těsné druhé místo s 37%.  
 

Problém 3 

David Vozábal: 
3♦. List vypadá líbivě, ale do jiného než 
kárového zas tolik zdvihů nepřináší a do 5♦ 
je daleko. Něco od partnera potřebuju, tak 
uvidíme, co on na to. Když řekne 3 NT, tak 

budu mít další lámačku, zda to nechat nebo 
říci 5♦. 

Pavel Pěkný: 
3♣. Nejsnazší by bylo napsat, že dražím 4♦, 
ale popravdě tuhle hlášku jsem s nikým 
nehrál jako přirozenou už hodně dlouho. 
Takže zbývají poddražení 3♦ nebo lehké 
předražení 3♣ (forsing do hry), což je stan-
dardní klička systémů z rodiny SA, a tato 
hláška ukazuje buď dvoubarevný list, nebo 
pouze kára. Jsem pro 3♣. 

Michal Kopecký: 
3 BT. Tady může být dobře cokoli, v zásadě 
jsou asi na výběr 3♦, 3 BT a 5♦. Volím 3 BT, 
které jsou systémově založeny na kárové 
délce, protože: 
a) může to tam být 
b) soupeři netrefí výnos a splní se to 
c) 3♦ jako výzva je podlicitování, hrát hru 

asi chci 
d) 5♦ je podobný gamble jako 3 BT, ale 

pokud to tam není (potřebuju od partnera 
pokrýt 2 ztrátové zdvihy), tak to soupeři 
nemohou tak snadno zadat 

e) partner se slušným listem může jít dál. 

Čtenáři: 
A opět se čtenáři rozhodovali podobně jako 
experti. Zvítězila 3♦ s 36%. Zajímavé je že 
o druhé místo se dělily 4♦, 5♦, 2 BT a 3BT 
shodně s 16%. 
 
V praxi měl partner  
 
 ♠Q9   ♥KJ1032   ♦-   ♣AKJ876 
 
a nebezpečí, že by se zastavil pod slemem 
nehrozilo. � 
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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. 
 

Nešetřete na nesprávném místě 
 
Tato partie je názorným příkladem toho, jak 
důležité je, udělat si plán sehrávky ještě před 
prvním zdvihem. Pokud v prvním zdvihu 
zaváháme a nezamyslíme se, partii už nemů-
žeme splnit.  
 

Dealer Sever, 
všichni 
v první hře 

♠AK532 
♥AK65 
♦Q 
♣854 

 

 

 

 

 ♠64 
♥432 
♦AJ1098 
♣A32 

 

 

Jih Západ Sever Východ 

  1♠ pas 
2♦ pas 2♥ pas 
2NT pas 3NT pas… 

 
Hrajete závazek 3 NT z Jihu a soupeř vynáší 
károvou pětku, nejspíš ze své nejdelší barvy. 
Ze stolu přidáváte singl dámu a druhý soupeř 
přidává dvojku. Dáma tedy drží zdvih, ale 
ještě než automaticky přidáte z ruky malou 
kartu, je potřeba se zamyslet a udělat si plán 
sehrávky. Máte shora dva pikové, dva srdco-
vé a jeden trefový zdvih, jeden kárový na 
dámu a kárové eso. To je celkem 7 zdvihů. 
 
Mohlo by se podařit vypracovat 2 pikové 
zdvihy, ale jedině pokud se piky rozpadnou 
3-3.  
 
V této partii je ale mnohem bezpečnější 
a jistější cesta, jak splnit – vypracovat kára. 
Pustíte soupeřům kárového krále a kára už 
budou vysoká. Problém je, že do ruky je jen 
jediný přechod trefovým esem, pokud s ním 
přejdete, tak si úplně otevřete trefy a další 
přechod na vypracovaná kára už stejně ne-
máte.  
 
Proto je třeba hned v prvním zdvihu nešetřit 
a převzít károvou dámu esem. Tím se dosta-
nete poprvé do ruky a pokračujete klukem, 
popřípadě desítkou a devítkou, dokud si 
soupeř nevezme kárového krále. Nyní již 
nemáte s partií žádný problém. Na vypraco-
vaná kára se dostanete esem trefovým 
a plníte bezpečně svých devět zdvihů.  
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Celá partie: 
Dealer Sever, 
všichni 
v první hře 

♠AK532 
♥AK65 
♦Q 
♣854 

 

♠8 
♥J1098 
♦K765 
♣J976  

♠QJ1097 
♥Q7 
♦532 
♣KQ10 

 ♠64 
♥432 
♦AJ1098 
♣A32 

 

� 
 

 
Odposlechnuto  

 Eva Dítětová 

 
• Ptám se paní, která přišla do kurzu bridže, 

jak se o bridži dozvěděla, a ona mi vyprá-
ví: „Představte si, volal mi tuhle manžel 
z práce, že mě čeká nádherný večer. Tak 
jsem udělala lehkou večeři, koupila láhev 
vína a oblékla si sexy oblečení a čekala na 
něj. A ten trouba si přivedl dva kamarády 
a prohlásil, že mě budou učit hrát bridž!“  

• Manželský pár hraje bridž. Muž licituje 
špatně a manželka mu neustále spílá. Na-
jednou muž říká: „Promiň, musím si od-
skočit na záchod.“. „Jen jdi,“ říká mu 
manželka, „alespoň budu konečně doo-
pravdy vědět, co držíš v ruce.“ 

• Dvojice licituje extrémně pomalu. Soupe-
řům dojde trpělivost a nabízejí: „Nemáme 
to vydražit za vás?“ � 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 
 

Problém 1 
Týmy, zahajuje N, oba v druhé. 
 ♠105 

♥AQ10764 
♦Q 
♣A742 

 

♠72 
♥J85 
♦J1074 
♣K965  

♠KJ9843 
♥K92 
♦9 
♣J105 

 ♠AQ6 
♥3 
♦AK86532 
♣Q3 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
 1♥ 1♠ 2♦ 
pas 2♥ pas 2♠ 
pas 3♣ pas 3 BT 
pas pas pas  

 

Výnos ♠7, malá ze stolu, ♠8 od Východu 
a vy na Jihu berete dámou. Jak budete po-
kračovat? 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 

♠9 

 
♠KQ10732 

� 

 

 


