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Celostátní liga  

 Tomáš Fořt 

 
V dubnu skončily základní části všech úrov-
ní celostátní ligy. Během května pak ligová 
družstva čekají zápasy o medailová umístění 
v I. lize a barážové zápasy, které rozhodnou 
o dalších dvou postupujících a sestupujících 
mezi I., II. a III. ligou. V základní části 
I. ligy suverénně zvítězili PS, kteří nezavá-
hali ani v posledních třech zápasech a skon-
čili s průměrem 21,4 VP na zápas. 
 
III. liga 
Z třetí ligy přímo postupuje BEE a s předpo-
sledními dvěma družstvy II. ligy se o dvě 
postupová místa utkají LABE a E.T. 
  

 

1. 
BEE 98 
Fiala, Kalužík, Ochvat, Polan-
ský, Sláma, Kotěšovcovská 

222 

2. 
Labe 85 
Kraus, Ludvík, Dobiáš, For-
mánek 

223 

3. 
E.T. 80 
Belčák, Mudrochová, Suchá, 
Švec 

219 

4. 
Dorost Havířov 66 
Gallik, Janas, Diok, Kolek, 
Botur 

141 

5. 
Nový vítr 61 
Králík J., Cetkovská, Vojtík, 
Kubala 

162 

 
Přímí postupující do II. ligy 

 
II. liga 
Také druhá liga již uzavřela svou základní 
část. Do I. ligy přímo postupují CHAOS-
GAMBLERS (Bahník Ondřej, Bahník Petr, 
Bahníková, Barnet, Dudková, Novotný, 
Pojman) a o první ligu budou v barážích 
ještě bojovat ZOO a LOGIK. 
 
Původně skončil třetí PERNŠTEJN, ale 
Miloš Hozda nastoupil v základní části III. 
ligy za družstvo Trutnov a odehrál všech 60 
rozdání. Ve třetím turnaji II. ligy nastoupil 
do dvou utkání v II. lize v 7. a 8. kole. Tím 
družstvo Pernštejn porušilo „Propozice pře-
boru družstev“ odstavec 4.4. a podle Soutěž-
ního řádu odstavce 6.2.8 se mění výsledky. 
Po těchto úpravách výsledná tabulka: 
 
  1. CHAOS-GAMBLERS 165 
  2. ZOO 154 
  3. LOGIK 151 
  4. TEPLICE 146 
  5. PERNŠTEJN 145 
  6. FAJA 145 
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  7. ESO 139 
  8. CHAOS 112 
  9. KLUBKO ZMIJÍ  92 
10. LGM 79 
 
Šanci na udržení si mohou ještě vybojovat 
CHAOS a KLUBKO ZMIJÍ. Naopak LGM, 
bojující po mnoho minulých let o postup do 
první ligy, již neodvratně padá do III. ligy. 
 
I. liga 
O víkendu 24.-25.4.2010 proběhla poslední 
kola základní části první ligy.  
 
  1. P.S. 193.0 
  2. Acol 160.0 
  3. Polabiny 147.5 
  4. Star 145.0 
  5. JAS 131.5 
  6. Callimero 130.0 
  7. Esa 124.5 
  7. Ladies 108.0 
  9. Triga 98.0 
10. SUKL 95.5 
 
Pořadí na posledních třech i prvních třech 
místech zůstalo od minulého kola zachova-
né, jen na čtvrté se ohromným finišem pro-
bojoval STAR. 
 

Soupisky finalistů:  
P:S.: Vozábal, Krása, Šlemr, Zadražil, Mar-
tynek ml., Pulkrab.  
ACOL:  Kurka, Svoboda, Pokorná, Jansa, 
Mráz, Spálovský, Diamant.  
POLABINY:  Franz, Fořt, Illa, Volhejn, 
Martynek st., Frabša, Nulíček. 
STAR: Křížek, Lauer, Štulc, Textor, Jirout, 
Šubrt, Zouchová, Doubravský, Marinkovič. 

Zajímavých rozdání bylo mnoho, ale vybí-
rám alespoň dvě. 
 
8. kolo, rozdání 7, zahajuje S, oba v druhé. 
 ♠J106 

♥A8 
♦AK973 
♣962 

 

♠7 
♥KQ975 
♦10854 
♣Q73  

♠A432 
♥J632 
♦QJ2 
♣K5 

 ♠KQ985 
♥104 
♦6 
♣AJ1084 

 

 
Na devíti z deseti stolů se hrály 4♠. 
A z devíti hlavních hráčů jich však jen čtyři 
svůj závazek splnili.  
 
Po srdcovém výnosu vede k cíli i zahrání 
piky nebo trefy, ale je velmi těžké nezačít 
zahozením ztrátové srdce na druhé kolo kár. 
 
Pak ale nastává klíčový okamžik, ve kterém 
většina hlavních hráčů sešla s cesty. Hlavní 
hráč musí nyní zahrát tref. Tím postaví sou-
peře před neřešitelné dilema.  
 
Pokud hraje obrana na zkracování, hraje 
hlavní hráč křížem. Pokud obrana trumfuje, 
dohraje hlavní hráč na vysoké trefy. Většina 
sehrávajících však zahrála místo trefu bez-
starostně trumf a umožnila tak soupeřům je 
zkrátit a porazit.  
 
Druhá partie, která mě zaujala, byla z po-
sledního kola. 
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9. kolo, rozdání 15, zahajuje S, NS v druhé. 
 ♠- 

♥K852 
♦K753 
♣A7653 

 

♠J632 
♥J10643 
♦AJ10 
♣2  

♠10875 
♥Q 
♦862 
♣KJ1098 

 ♠AKQ94 
♥A97 
♦Q94 
♣Q4 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Fořt Erdeová Illa Mašek 
   1♠ 
pas 2♣ pas 2 BT 
pas 3 BT pas…  

 
Vynesl jsem ♥3 a hlavní hráč propustil, 
protože by mohl mít problémy s přechody. 
Východ vrátil pik, který hlavní hráč zaimpa-
soval devítkou a já beru klukem. Nechci 
zadat zdvih srdcovým pokračováním a tak 
vracím pik.  
 
Hlavní hráč stahuje piky, zahazuje ze stolu 
dva trefy a pak tři kára. Bylo by hloupé 
spadnout ze závazku, kde jsou srdce 3–3, 
a tak hlavní hráč zkouší ♥A. Když se srdce 
nerozpadají, hraje káro do sigl krále na stole, 
kterého beru esem. Nyní hraji ♥J do krále na 
stole a vypracovávám si ♥10. Na malý tref 
skáče partner králem a pokračuje ♣J. V tří-
kartové koncovce musím zahodit těžce vy-
pracované srdce. Ale i přes tento zvih soupeř 
jednou padá. � 

 

Rozdání z ME -
open týmy (2) 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Další z velikánů světového bridže Zia Ma-
hmood a Roy Welland ukázali, že bridž se 
nehraje jen podle pouček. 
 
Rozdání 10, zahajuje W, EW v druhé. 
 ♠K82 

♥- 
♦8652 
♣AKJ1075 

 

♠AQ1054 
♥108652 
♦- 
♣932  

♠J 
♥AKQJ973 
♦K93 
♣Q4 

 ♠9763 
♥4 
♦AQJ1074 
♣86 

 

 
Američané nehrají dvoubarevná zahájení 
a tak by mnoho hráčů na místě Wellanda 
pasovalo. Ne tak Roy. Zahájil 2♠ a Sever 
dražil 3♣. Většina hráčů uznává pravidlo, že 
není dobré bránit z obou stran stolu, když 
nemáte fit, ale ne tak Zia. Ten zadražil 4♥. 
Jih mohl použít čtvrtou barvu a vložil se 5♦, 
ale ten na rozdíl od soupeřů usoudil, že jeho 
trefový fit není dostatečný.  
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Zia tedy bez problému splnil, když soupeřů 
jde 5♦ a bez pikového výnosu dokonce šest. 
 
V následující rozdání předvedl v druhém 
kole semifinále týmů rumunský pár Lungu – 
Micescu perfektní obranu. 
 
Zahajuje S, oba v první. 
 ♠1083 

♥A4 
♦KQJ72 
♣KJ6 

 

♠K542 
♥9832 
♦106 
♣A84  

♠J76 
♥J6 
♦A9854 
♣Q93 

 ♠AQ9 
♥KQ1075 
♦3 
♣10752 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Lungu Ginossar Micescu Pachtman 
   1♥ 
pas 2♦ pas 3♣ 
pas 3 BT pas…  

 
Do 3 BT přišel výnos ♠2 a Jih dal ze stolu 
malou a vzal kluka dámou. Pak zahrál káro 
do krále a esa. Východ vrátil pik.  
 
Vše vypadá normálně. Hlavní hráč má pět 
srdcových, dva kárové a dva pikové zdvihy. 
Pokud se jeho srdce rozpadnou, nemůže 
3 BT nic ohrozit a tak se ohlíží po dalším 
zdvihu, kdyby srdce nevyšla. Jedna možnost 
je, že Východ nese od ♠K a tak Jih pouští 

zdvih do desítky. Západ bere králem, ale 
stále nic nehrozí. Zpátky přichází tref. Jih 
pokládá ve vidině rychlého zdvihu kluka, ale 
Východ bere dámou a pokračuje pikem. Ten 
bere hlavní hráč esem a začíná stahovat 
srdce.  
 
Zdá se, že devíti zdvihům nelze zabránit. 
Z Východu však hned do prvního srdce padá 
♥J. To je špatné, singl kluk věští, že chybí 
jeden zdvih a není možné odehrát srdce 
a vypracovat soupeřů páté. Jih tedy zkouší 
vypracovat tref a doufá, že trefové eso je 
u třech piků. To není a tak jednou padá. 
 
Následující slem pěkně sehrál Brian Senior.  
 
Rozdání 13, zahajuje N, oba v druhé. 
 ♠J93 

♥KQJ87 
♦75 
♣KJ10 

 

♠K10754 
♥- 
♦KQ8643 
♣A6  

♠A86 
♥52 
♦AJ9 
♣Q9743 

 ♠Q2 
♥A109643 
♦102 
♣852 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Senior  Mizel  
 1♥ pas 4♥ 
4♠ pas 6♠ pas… 

 
Na první pohled se zdá, že závazek nemá 
šanci, ale Senior vzal srdcový výnos, dvakrát 
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trumfl a prosnapl druhé srdce. Pak začal 
odehrávat svá kára. Sever nemůže přebít, 
protože by musel vynést do doublechicane 
nebo od trefového krále. Udělal tedy nejlep-
ší, co mohl a osidloval si svého krále, aby 
odehrál srdce, až jej hlavní hráč vpustí. Ten 
ale přesně přečetl pozici, odehrál eso trefové 
a splnil svůj slem. A i když na druhém stole 
jejich partneři Robson – Allfrey spadli ze 4♥ 
za 800, brali na partii 13 IMP. 
 
Zajímavé obranné manévry předváděli hráči 
v následující partii.  
 
Rozdání 2, zahajuje E, NS v druhé. 
 ♠865 

♥QJ1086 
♦72 
♣J65 

 

♠74 
♥A93 
♦Q98 
♣AKQ42  

♠AK103 
♥542 
♦J10543 
♣8 

 ♠QJ92 
♥K7 
♦AK6 
♣10973 

 

 
Závazek byl 3 BT ze Západu a Sever samo-
zřejmě vynášel ♥Q. U většiny stolů měla 
sehrávka standardní průběh. Jih přebíral 
zdvih králem a vracel srdce. Západ bral hned 
druhá zdvih a pak mu již nic nebránilo ve 
vypracování kár, takže plnil závazek. 
 
Pokud by Západ propustil ještě druhé srdce, 
Sever samozřejmě bez pozdvihu nepokračuje 
srdci, ale volí porážející pik. Zdá se tedy, že 

vše záleží jen na tom, zda hlavní hráč partii 
nepodcení.  
 
Hráči na ME ale ukázali, že i obrana může 
aktivně zasáhnout. Besis a syn bránili tak, že 
Jih převzal ♥Q králem, ale pak hned vrátil 
vysoký pik. Propustil první káro, vzal druhé 
a pokračoval dalším velkým pikem. Hlavní 
hráč, který měl odříznutý stůl, neviděl cestu 
ke splnění závazku a spadl.  
 
 ♠8 

♥J1086 
♦- 
♣J65 

 

♠- 
♥A9 
♦8 
♣AKQ42  

♠103 
♥54 
♦J105 
♣8 

 ♠92 
♥7 
♦A 
♣10973 

 

 
Tutéž ďábelskou obranu předvedli Francouz-
ští junioři proti Zimmermannovi. Ten ale 
nyní odehrál tři trefy i srdce a pak teprve 
vyrazil káro. Jih mohl stáhnout poslední tref, 
ale to byl teprve jeho čtvrtý zdvih a pak 
musel pikem předat dohrávku partie soupe-
řům.  
 
Turecký hráč Kolata ukázal, ještě lepší cestu 
k porážce závazku. Zahranou dámu srdcovou 
nepřevzal králem, ale propustil! Věděl, že na 
partnera stejně již nezbývají žádné další 
vstupy. Hlavní hráč se pak domníval, že 
srdce jsou 4-3 a propustil i druhé kolo. Kola-
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ta nyní také obětoval pikový zdvih za dva 
kárové. Zahrál hned velký pik, a když se 
dostal na káro, pokračoval dalším. Vzhledem 
k tomu, že obrana má z úvodu již dva srdco-
vé zdvihy partie již nelze zachránit žádným 
manévrem. 
 
V další partii ukázal Američan Granovetter, 
jak je možné najít přídavnou šanci. 
 
Rozdání 20, zahajuje W, oba v druhé. 

♠J876 
♥AQ965 
♦106 
♣104 

 
♠- 
♥J 
♦AKQJ9872 
♣QJ72 

 
Východ zahájil 1♠ a Granovetter sehrával 5♦ 
po pikovém výnosu.  
 
Problém je, že pokud budete hrát trefy, sou-
peři budou vracet trumfy a vy budete nako-
nec nuceni spolehnout na srdcový impas, 
který nejspíš nesedí.  
 
Ve vylepšení, které použil hlavní hráč, spo-
léhá na to, že ze tří trumfů, které chybí, bude 
po ukázání pikové délky u Východu u něj 
spíš jen singl káro. Rozhodně je to pravdě-
podobnější, než že sedí srdce.  

Přešel tedy srdcovým esem na stůl a zahrál 
tref odtamtud. Západ vzal králem a trumfnul. 
Jih pokračoval trefem, který vzal nyní Vý-
chod, ale již opravdu neměl poslední trumf. 
 
Pěkně zahráno. Ale ztráta 4 IMP, protože na 
druhém stole soupeři splnili 5♦ kontra, když 
srdcový impas nečekaně seděl.  
 
Jeden mnohonásobný mistr světa v této partii 
dokonce spadl, když po zahájení Východu 
také usoudil, že srdcový král nesedí a poku-
sil se využit svých dvou trumfových přecho-
dů na stůl k vysnapování případného třetího 
krále za impasem.  
 
I přes smůlu v následujícím rozdání indický 
tým porazil mezinárodní soupeře. Oba týmy 
potřebovali v posledním kole semifinále na 
postup do K.O. vyhrát alespoň 17:13, ale 
nakonec se to podařilo Indům. 
 
Rozdání 18, zahajuje E, NS v druhé. 
 ♠J52 

♥10987543 
♦K 
♣Q5 

 

♠A9876 
♥- 
♦J9854 
♣743  

♠KQ43 
♥62 
♦Q10762 
♣98 

 ♠10 
♥AKQJ 
♦A3 
♣AKJ1062 
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Otevřená: 
Západ Sever Východ Jih 
Sunderram Capucho Sridharam Lara 
  pas 2♣ 
pas 2♦ pas 3♣ 
pas 3♥ pas 6♥ 
pas pas pas  

 
Lara byla asi trochu překvapená, když její 
partner ukázal srdce, ale dlouholeté zkuše-
nosti neomylně dovedly Portugalce do přes-
ného závazku. 
 
Zavřená: 

Západ Sever Východ Jih 
Baroni I. Tewari Brenner Balakrishn 
  pas 2♣ 
2♠ pas 4♠ 5♣ 
5♠ 6♣ pas pas 
pas    

 
Mladá Italka ostře zasáhla a její brazilský 
partner ihned v obraně zvýšil. Soupeři slem 
sice i přes zásahy do licitace vydražili, ale 
jak se ukázalo ve špatné barvě. Irene Baroni 
podnesla své pikové eso a vysokou kartou 
rovnou namarkovala, že chce zpátky srdce. 
To její partner poslechl a 17 IMP bylo na 
světě. 
 

 
Výsledkové tabule 

Značnou vybíravost předvedli NS v následu-
jícím rozdání.  
 ♠J 

♥Q9 
♦K10864 
♣J10543 

 

♠10864 
♥8754 
♦753 
♣82  

♠Q32 
♥K3 
♦AQJ92 
♣AKQ 

 ♠AK975 
♥AJ1062 
♦- 
♣976 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
pas pas 2♦1) kontra2) 
rekontra3) pas Pas4) 2♥ 
kontra 2 BT5) kontra 3♣6) 
pas pas kontra pas… 

 
1) 2♦ - Multi 
2) kontra - Něco mám 
3) rekontra – vyber si drahou 
4) pas – Jsem silný a mám kára 
5) 2 BT – Vyber si levnou 
6) 3♣ - Výběr je snadný 
 
Napřed okontrovali soupeřům 2♦, na kterých 
by získali 200, ale utekli z nich. Pak dostali 
kontra na 2♥, kde by získali 470 a stále jim 
to nestačilo, takže zkusili 3♣ s kontrem. Ty 
jdou porazit jen, když obrana zahraje tři kola 
trumfů a pak pokračuje ♠Q. Takovou obranu 
soupeři u stolu nenašli a tak NS stejně získali 
470 a 11 IMP, když u druhého stolu soupeři 
jednou spadli z 3♥ kontra. � 
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Zlaté finále 
z Istanbulu 

 Michal Kopecký 

 
Do finále jsme nastupovali jako favorité 
a také bylo znát, že vítězství přejí ostatní 
hráči spíše nám než Italům (ostatně už 
v semifinále nás povzbuzovali mnozí nám 
neznámí hráči), dokonce i Holanďané byli na 
naší straně, jedna holandská fanynka nám 
navíc pro štěstí půjčila plyšového medvěda. 
 
Finálový zápas nezačal opět nijak slavně. Na 
páté partii na nás vyšvihl Aldo Paparo 7NT 
poté, co dal partnerovi možnost zapasovat 
svou neforsující hlášku. Splnili na impas. 
Hned v následující jsme byli příliš agresivní, 
po 1♥ - pas - 3♥    (slabé) jsem v první proti 
druhé zasáhl 3♠    s KQ9xx – x – Txx – KQxx 
jako návrh obrany za výhodného stavu her, 
bohužel Milan asi správně dorazil do 
4♠    s Tx – Kxx – QJ9xx – Axx, přestože 
soupeři manš neřekli. Dostali jsme kontra, 
naštěstí soupeři nezvládli obranu a vyváznul 
jsem -1 za -5 IMP, když vedle nechali naši 
hrát soupeře už 2♠. Na partiích 7 a 8 jsme 
vzali celkem 5 IMP, když jsme na obou 
porazili 3NT o jednou vícekrát, než soupeři 
na druhém stole.  
 
Po devíti partiích jsme prohrávali o 14 IMP 
a 13 z nich jsme stáhli v té desáté: 
 

 

S/None ♠K6542 
♥84 
♦94 
♣AJ92 

 

♠AQ3 
♥KQ975 
♦QT7 
♣76  

♠JT7 
♥T 
♦AK63 
♣KQ543 

 

♠98 
♥AJ632 
♦J852 
♣T8 

 

 
V zavřené místnosti neměl Noriaki Koike po 
károvém výnosu z jihu problém, ve druhém 
zdvihu pustil srdcovou desítku kolem stolu, 
pak zahrál kárový impas na kluka a po chvíli 
měl 9 zdvihů. Z druhé strany to měl Paparo 
horší. Vynesl jsem pik od krále, a když po 
vzetí na stole zahrál srdce, Milan naskočil 
esem, vrátil pik a napsali jsme +200 za dva 
pády. 
 
Na partii 11 jsme vzali dalších 10 IMP. 
 
S/None ♠J72 

♥Q6432 
♦2 
♣Q752 

 

♠- 
♥AJ97 
♦K9864 
♣JT84  

♠AKT85 
♥T 
♦QJ7 
♣AK93 

 

♠Q9643 
♥K85 
♦AT53 
♣6 
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Západ 
Koike 

Sever 
Di Franco 

Východ 
Miura 

Jih 
Manno 

  1♠ pas 
1NT pas 2♣ pas 
2♦ pas 3♥ pas 
2NT pas 3NT pas... 
 
Splněno s nadzdvihem, +430. 
 
Západ 
Paparo 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Franchi 

Jih 
Macura 

  1♠ pas 
1NT pas 2♣ pas 
2♦ pas 3♣ pas 
5♣ pas...   

 
Výnos károvým esem a switch do piků, 
Arrigo Franchi stahuje trefové eso a „bez-
pečně“ odchází malým trefem. To beru 
a hraji třetí kolo trumfů, takže si Franchi 
potřebuje snapnout na stole piku, aby měl 11 
zdvihů. K jeho překvapení (nesnapli jsme si 
káro, když jsme mohli) mu však snapuji 
káro, když přechází do ruky k dotrumfování, 
takže jednou padl. 
 

Na partii 12 jsme se sice vyhnuli špatným 
3NT, jenže na druhém stole je Italové vydra-
žili a splnili (díky spolupráci obrany) za -10 
IMP.  
 
W/NS ♠AJ43 

♥A2 
♦AT863 
♣K5 

 

♠T52 
♥J65 
♦KQJ 
♣QT76  

♠Q987 
♥KQ3 
♦975 
♣982 

 

♠K6 
♥T9874 
♦42 
♣AJ43 

 

 
Západ 
Paparo 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Franchi 

Jih 
Macura 

pas 1♦ pas 1♥ 
pas 1♠ pas 1NT 
pas 2NT pas...  
 
Západ 
Koike 

Sever 
Di Franco 

Východ 
Miura 

Jih 
Manno 

pas 1♦ pas 1♥ 
pas 1♠ pas 1NT 
pas 2NT pas 3NT 
pas…    
 
Na partii 13 jsem usnadnil Franchimu splně-
ní 4♠, naši je však splnili také. Na 14. partii 
jsme se opět spokojili s částečným závazkem 
a Italové šli do manše, kterou není snadné 
porazit (-7 IMP). Před poslední partií pro-
hráváme o 8 IMP. 
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W/EW ♠Q8 
♥QJT97632 
♦J3 
♣A 

 

♠JT97 
♥A 
♦KQ85 
♣QT62  

♠543 
♥85 
♦T2 
♣J98753 

 

♠AK62 
♥K4 
♦A9764 
♣K4 

 

 
Západ 
Koike 

Sever 
Di Franco 

Východ 
Miura 

Jih 
Manno 

1♣ 4♥ pas...  
 
Západ 
Paparo 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Franchi 

Jih 
Macura 

1♣ 4♥ pas 4NT 
pas 5♣ pas 5♦ 
pas 6♥ pas 6NT 
pas...    
 
V zavřené místnosti Andrea Manno pasoval 
partnerův blok ve výhodných manších. Mi-
lan zvolil agresivnější přístup a pokusil se o 
slem. Kvůli strachu o podehrání trefového 
krále z výnosu však opravil do 6NT, které 
jsou po károvém výnosu -1. Otázka je, zda 
bych na dotaz na dámu skákal na 6♥    s ma-
lým dublem nebo třílistem v trefech a zda 
vůbec (když budu mít pravděpodobnější 
srdcové eso místo trefového) máme šanci 
splnit 12 zdvihů v beztrumfech, protože na 
svůj blok můžu mít o minimálně jeden zdvih 
horší list. Ale po bitvě je každý generál.  
 

Po první třetině tedy -19IMP a 32 partií do 
konce, žádná sláva, ale zdaleka není nic 
ztraceno. 
 
Do druhého segmentu jsme nastupovali proti 
stejným soupeřům. V první partii (č. 17) 
Milan po mém bloku předbráni soupeřům 
nevycházející manš, -5 IMP. Zajímavá pak 
byla až 20. partie, kde soupeři v rámci 
zkoumání slemových možností došli až do 
5 NT, které však splnili a tudíž byla partie 
remízová. Na partii 22 jsme ztratili 10 IMP, 
když na nás řekli soupeři slem bez dvou 
klíčových figur. Bohužel impas na trumfo-
vého krále seděl. 
 
E/EW ♠A7532 

♥2 
♦J 
♣QT8732 

 

♠QJ64 
♥9863 
♦K7653 
♣-  

♠T9 
♥J54 
♦AQ984 
♣K93 

 

♠K8 
♥AKQT7  
♦T2 
♣AJ64 

 

 
Západ 
Manno 

Sever 
Miura 

Východ 
Di Franco 

Jih 
Koike 

  pas 1♥ 
pas 1NT pas 2♣ 
pas 3♣ pas 3NT 
pas 5♣ pas...  
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Západ 
Macura 

Sever 
Franchi 

Východ 
Kopecký 

Jih 
Paparo 

  pas 1♥ 
pas 1NT pas 2♣ 
pas 2♦ kontra 3♣ 
pas 3♦ pas 3♥ 
pas 4♣ pas 4♥ 
pas 4♠ pas 4NT 
pas 6♣ pas...  
 
Na 24. partii jsme ztratili dalších 5 IMP za 
pády z částečných závazků z obou stran, 
v polovině zápasu jsme tedy prohrávali o 40 
IMP. Hned na partii 25 jsme odpracovali 10 
IMP. 
 
E/EW ♠6 

♥KJ7654 
♦KT985 
♣A 

 

♠J75 
♥A932 
♦K853 
♣A7  

♠Q8432 
♥QT 
♦64 
♣Q974 

 

♠AKT9  
♥8 
♦QJ32 
♣J1062 

 

 
Na obou stolech se hrál závazek 5♦    ze seve-
ru. V otevřené místnosti Manno na západě 
naskočil esem, když hlavní hráč zahrál singl 
srdce se stolu a se závazkem v tu chvíli už 
nebyl problém. V zavřené soupeři svou 
dražbou vyzradili víc o listu severu, takže 
Milan eso nepoložil, a když HH neuhodl, 
splnit již při přesné obraně partii nemohl. 

V další partii soupeři předražili do manše za 
6 IMP do nás. Partie 27 byla remízová, ale 
jen protože obránci na obou stolech zaspali.  
 
E/EW ♠T87 

♥7 
♦AKQ832 
♣964 

 

♠QJ2 
♥AKQ862 
♦T7 
♣A7  

♠AK953 
♥J 
♦J54 
♣J852 

 

♠64 
♥T9543 
♦96 
♣KQT3  

 

 
Na obou stolech se hrála srdcová hra ze 
západu, i když my s Milanem jsme měli k 
lepšímu pikovému závazku blíže. Na obou 
stolech zahrál sever tři kola kár, to západ 
snapl, trumfl do kluka, přešel pikou do ruky, 
stáhl vysoká srdce a zahrál ještě poslední 
trumf, vrácenou černou barvu vzal a nároko-
val všechny zdvihy. V zápase o třetí místo 
však na severu sedící Justin Lall z týmu 
USA Blue ve třetím zdvihu změnil do trefů, 
takže obrana měla vypracovaný trefový 
zdvih ve chvíli, kdy se jih dostal do ruky 
trumfem. 
 
28. partie přinesla 7 IMP, naši soupeři se na 
24 bodů pustili do 3NT, zatímco naši se 
spokojili se závazkem na prvním stupni. Na 
obou stolech uhráno 7 zdvihů. Po drobné 
ztrátě na partii 30 jsme celkem segment 
prohráli o 3 IMP a celková ztráta narostla na 
22 IMP. 
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Do poslední šestnáctky jsme využili práva 
přisednout, Japonce jsme poslali proti páru 
Franchi – Paparo a sami nastoupili proti 
mladým Manno – Di Franco s cílem zvlád-
nout poslední segment stejně jako v semifi-
nále – navíc tentokrát byla ztráta menší 
a soupeři slabší. 
 
První dvě partie byly celkem nezajímavé, ve 
třetí Milan bohužel spadl ze 4♥ na 7 trumfů, 
když se mu vymstilo lehké podcenění rozloh. 
Naštěstí na druhém stole soupeři nesplnili 
ani normálnější 3NT. 
 
Ve čtvrté partii jsem na Italy zavolal rozhod-
čího kvůli vysvětlení hlášek, které bylo dost 
nejisté. Sice jsem v partii díky němu zadal 
jen nadzdvih, ale i 1 IMP mohl být důležitý 
(stejně mi to neuznali) a navíc (a nestydím se 
za to) jsem chtěl trochu rozhodit soupeře 
(kdoví, možná to opravdu hrálo nakonec 
svou roli).  
 
Pátá partie (ačkoli remízová) byla rozebírána 
v bulletinu.  
 
N/NS ♠2 

♥AQ9754 
♦Q2 
♣AT43 

 

♠KQT63 
♥- 
♦JT874 
♣J62  

♠A9874 
♥J8 
♦K93 
♣KQ75 

 

♠J5 
♥KJT632 
♦A65 
♣98 

 

Na obou stolech řekl sever přes 4♠    ještě 5♥ 
a oba východy předražily do 5♠, na které 
oba severy daly kontra. Po nezajímavém 
výnose oba hlavní hráči vyeliminovali trefy 
a srdce a zahráli se stolu kárového kluka a po 
propuštění severem položili krále a oba 
spadli ze zdánlivě loženého závazku! Proč? 
Předpokládali u severu na jeho dražbu eso 
kárové, a tudíž hráli na ♦Axx u severu a ♦Qx 
u jihu (s dubl esem na severu je správně 
naskočit esem a otočit káro). 
 
V šesté partii Milan zbytečně pokoušel slem 
a spadl již z 5♥, naštěstí Aldovi Paparovi se 
podařilo spadnout už ze čtyř. 
 

 
 
V sedmé jsme na body 14–9 nekompromisně 
ve druhé vydražili a splnili 3NT, k tomu naši 
partneři přidali 110 za splněná 5♥ z protilin-
ky za pěkných 12 IMP. Na další zkusili na 
pravidelných 23 zase 3NT naši soupeři, 
ovšem oni tak úspěšní nebyli. 5 IMP. Pak 
jsme to zase neúspěšně na 23 bodů zkusili 
my, -5 IMP. Po devíti partiích (tedy 7 do 
konce) jsme prohrávali o (už jen) 8 IMP, 
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když přišla rozhodující partie č. 10. Ačkoli je 
popsaná v jiném článku Revue, nemůžu ji 
nezmínit.  
 
E/All ♠84 

♥AQT6 
♦QJ94 
♣T85 

 

♠KQ762 
♥7 
♦T732 
♣K93  

♠AT 
♥35 
♦AK86 
♣AQ764 

 

♠J953 
♥KJ9842 
♦5 
♣J2 

 

 
V zavřené místnosti sever blokoval až do 
4♥, což nezabránilo našim vydražit a splnit 
4♠. V otevřené však měli Italové nedorozu-
mění. 
 
Západ 
Manno 

Sever 
Kopecký 

Východ 
Di Franco 

Jih 
Macura 

  1♣ 2♣1) 
kontra 2♥ pas pas 
kontra pas...   
 
1) 5-4 na drahých, 6–11 bodů. 
 
Západ myslel kontra jako pobídkové, východ 
si jej však vyložil jako trestné a zapasoval. 
670 pro ty hodné a celkem 16 IMP, takže 6 
partií před koncem vedeme o 8 IMP. 
 
Na další partii se soupeři snažili dohnat 
ztrátu vydražením manše, ta ale nešla splnit 
a další 4 IMPy pro nás. Na zbývajících parti-

ích se již nic důležitého nestalo, zápas jsme 
vyhráli v poměru 95:80 IMP a získali zlaté 
medaile!!! 
 
Opět graf vývoje zápasu: 

 
 
V zápase o 3. místo zvítězili Američané nad 
Holanďany, v Board-A-Match týmech vy-
hrál druhý italský tým. 
 
Po týmových soutěžích byly na programu 
páry. Tříkolovým kvalifikačním sítem jsme 
s Milanem prošli bez problémů a do 
54členného finále postoupili z druhého mís-
ta, bohužel Frantovi a Magdě postup o kou-
sek unikl a místo finále hráli IMP párák. Ve 
finále se nám moc nedařilo a až zlepšeným 
výkonem ve 3. a 4. kole jsme se dostali „me-
zi lidi“ na 14. místo. Zvítězili Tim Verbenek 
– Marion Michielsen z Holandska s více než 
5% náskokem, takže si alespoň spravili chuť 
z týmů. Ovšem v IMP páráku zazářili Magda 
s Frantou a také s pěkným náskokem svou 
soutěž vyhráli!!! Díky nim pak na předávání 
cen hráli českou hymnu, my s Milanem jako 
členové mezinárodního družstva jsme si ji 
nezasloužili☺. 
 
Ačkoli nebyl turnaj tím opravdovým Mis-
trovstvím světa, jsou naše výsledky jedineč-
né a měly by přispět ke zviditelnění nejen 
nás samotných, ale také České republiky. � 
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Velikono ční 
bridžový týden  

 Eva Fořtová 

 

 
 
I když nás přivítala sněhová vánice, počasí 
se umoudřilo a 65 hráčů se mohlo věnovat 
nejen hraní, ale i výletům po romantickém 
okolí. Dopoledne se již tradičně hrály 
jackpotové párové turnaje a večer hlavní 
soutěže. 
 

 
Hned po příjezdu napadl sníh 

Rozdání byla generovaná počítačem a vý-
sledky i diagramy a soukromé lístky byly 
vydané ihned po skončení turnaje. Hotel byl 
velmi pěkný, pokoje vybavené, obsluha 
příjemná, jídlo skvělé a pobyt se po všech 
stránkách vydařil. Turnaje se hrály až na 
patnácti stolech a večer bylo možné posedět 
v hrací místnosti, v baru nebo v křesílkách 
u krbu. A protože se mám v tomto hotelu 
moc líbilo, domluvila jsem předběžně, že 
zde budeme pořádat i příští velikonoce. 
 

 
 
Výsledky dopoledních a večerních turnajů 
 
Úvodní párový turnaj, středa 31.3., 26 dvojic 
  1. Kulišanovi 62.98 % 
  2. Pokorná, Tomčíková 61.70 % 
  3. Fořt, Petrovský 60.42 % 
  4. Dítětová E., Petrovská 55.77 % 
  5. Březinová, Modritzer 55.13 % 
  6. Vítečková, Vacek 54.81 % 
      Hlavačková, Procházková 54.81 % 
  8. Pickovi 54.01 % 
  9. Suková, Špírek J. 53.69 % 
10. Roninová, Dítětová R. 52.88 % 
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Jackpot 1, čtvrtek 1.4., 24 dvojic 
  1. Kulišanovi 64.09 % 
  2. Pokorná, Fořt 62.95 % 
  3. Gerychová, Gucklerová 61.36 % 
  4. Picmausovi 61.14 % 
  5. Macek, Modritzer 60.91 % 
  6. Paříková, Tomčíková 59.55 % 
  7. Dítětová E., Petrovský 57.50 % 
  8. Petrovská, Urban 56.82 % 
  9. Březinová, Roninová 56.59 % 
10. Pick, Zieleniec 54.77 % 
 

 
 
Individuál, čtvrtek 1.4., 50 hráčů 
  1. Picmaus 65.10 % 
  2. Roninová 64.55 % 
  3. Modritzer 64.12 % 
  4. Ronin 60.06 % 
  5. Petrovský 58.77 % 
  6. Gucklerová  57.73 % 
  7. Zbořilová 57.42 % 
      Tomčíková 57.42 % 
  9. Petrovská 57.14 % 
10. Dítětová E. 56.52 % 

 
Renata Roninová oslavuje druhé místo 

 
Jackpot 2, pátek 2.4., 22 dvojic 
  1. Fořt, Petrovský 69.32 % 
  2. Gucklerová, Petrovský 68.86 % 
  3. Šaržíková, Picmaus 63.41 % 
  4. Pokorná, Zieleniec 61.82 % 
  5. Dítětová, Kulišanová 58.41 % 
  6. Voleníková, Vacek 53.64 % 
  7. Paříková, Pick 53.18 % 
  8. Březinová, Modritzer  48.41 % 
      Santusová, Tomčíková 48.41 % 
10. Krebsová, Zbořilová 48.18 % 
 

 
Ranní jackpot 
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Jackpot 3, sobota 3.4., 25 dvojic 
  1. Dítětová, Petrovská 68.11 % 
  2. Tomčíková, Petrovský 61.38 % 
  3. Pokorná, Fořt 60.58 % 
  4. Slaninová, Fišer 60.42 % 
  5. Bečka, Urban 58.17 % 
  6. Paříková, Santusová 56.89 % 
  7. Březinová, Modritzer 56.09 % 
  8. Roninová, Macek 55.61 % 
  9. Kulišanovi 55.45 % 
10. Picmausovi 55.29 % 
 

 
Soutěživá dražba 

 
Hlavní dvoukolový párový turnaj, 30 dvojic 
  1. Kulišanovi 64.64 
  2. Pokorná, Tomčíková 62.68 
  3. Špírek, Modritzer 61.19 
  4. Pavlovští 58.15 
  5. Picmausovi 57.20 
  6. Březinová, Ronin 55.18 
  7. Kurková, Poláková 53.99 
  8. Dítětová, Fořt 53.39 
  9. Dvořáková, Marteová /  
      Vajdová, Vozábal 53.21 
10. Pickovi 52.74 

 
Doplnění energie 

 
Jackpot 4, neděle 4.4., 22 dvojic 
  1. Fořt, Zieleniec 70.91 % 
  2. Gucklerová, Tomčíková 67.05 % 
  3. Petrovský, Špírek 63.64 % 
  4. Picmausovi  61.14 % 
  5. Březinová, Modritzer 59.55 % 
  6. Bečka, Urban 59.32 % 
  7. Petrovská, Pokorná 57.50 % 
  8. Dítětová, Kulišanová 55.00 % 
  9. Pickovi 54.77 % 
10. Maternová, Slaninová 53.86 % 

 
Rozhodčí v akci 
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Vyhlašování výsledků a oslava 

 
Závěrečný turnaj, neděle 4.4., 30 dvojic 
  1. Pokorná, Zieleniec 62.50 % 
  2. Petrovská, Fořt 62.27 % 
  3. Rosolová, Laštovička 59.77 % 
  4. Pavlovský, Přerovský 59.09 % 
  5. Kulišanovi 56.82 % 
      Poláčková, Pavlovská 56.82 % 
  7. Gerychová, Dítětová R. 55.68 % 
  8. Roninová, Modritzer 55.45 % 
  9. Chudárková, Santusová 55.00 % 
10. Pick, Tomčíková 54.55 % 
 

 
Honza Urban hrál na kytaru a Miládka 

zpívala a tančila 
 
Jackpot 5, pondělí 5.4., 23 dvojic 
  1. Paříková, Zieleniec 62.73 % 
  2. Pokorná, Petrovský 61.59 % 
  3. Maternová, Slaninová 60.68 % 
  4. Bečka, Urban 60.23 % 
  5. Hofmanová, Vítečková 59.77 % 

  6. Picmausovi 59.09 % 
  7. Tomčíková, Pick 55.91 % 
  8. Picková, Vacek 54.77 % 
  9. Kulišanovi 54.32 % 
10. Laštovička, Rosolová 53.41 % 
 
Nejlepší hráči v hlavním turnaji a individuá-
lu dostali ceny a medaile. Ty byly připrave-
ny i pro nejlepšího hráče a hráčku týdne. 
 
Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 
Hráči:  

1. Fořt Tomáš 194 
2. Petrovský Mario 192 
3. Picmaus Bohumil 179 
4. Modritzer Milan 176 
5. Kulišan Jiří 163 
6. Zielenic Wlodzimerz 128 
7. Špírek Jan 115 
8. Bečka Jiří 102 
9. Urban Jan 96 
10. Pick Petr 88 

 
Hráčky:  

1. Pokorná Jana 233 
2. Tomčíková Zdena 217 
3. Kulišanová Jarmila 207 
4. Dítětová Eva 150 
5. Petrovská Alena 144 
6. Gucklerová Kateřina 141 
7. Picmausová Olga 129 
8. Březinová Jana 118 
9. Paříková Libuše 105 
10. Roninová Renáta 97 

 
Kompletní výsledky všech soutěží jsou uve-
dené na internetu: http://www.bridgecz.cz/ 
Eva/desna2010/desna2010v.htm. 
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Výsledky byly ihned po skončení turnaje 

 
Toto rozdání se vztahuje k fotografii uvede-
né níže. 
 
♠QJ10753 
♥J42 
♦K 
♣AK2  

♠AK 
♥AK85 
♦AJ62 
♣743 

 
Západ Sever Východ Jih 
Pokorná Modritzer Fořt Březinová 
1♠ pas 2♦ pas 
3♠ pas 4 BT pas 
5♦ pas 5♥ pas 
6♣ pas 7 BT pas... 

 
Zdá se, že hlavní hráč má jen 12 zdvihů, ale 
třináctý se objeví téměř automaticky. Napří-
klad po bezpečném pikovém výnosu hlavní 
hráč odehraje napřed piky a kárového krále. 
Pak přejde do ruky srdcí a odehraje druhé 
srdce. Pokud je v následující koncovce ♥Q 
u Jihu a ♦Q u Severu jsou na zahrané káro 
oba soupeři donuceni zahodit tref. 

 

♠- 
♥J 
♦- 
♣AK2  

♠- 
♥8 
♦AJ 
♣7 

 
Ve skutečném rozdání však byly dámy pře-
hozené, ale protože Jih měl jen dubl srdco-
vou devítku, skvíz funguje stejně. 
 
Existuje však výnos, který závazek poráží. 
Káro sice bere přechod na stůl, ale nebrání 
stažení ♦A, které umožňuje zapřed vyskví-
zovat Sever mezi srdci a trefy a později Jih 
mezi káry a trefy. Jako obvykle bývá nejú-
činnější napadnout dvojitou hrozbu, tedy 
trefy. Vzhledem k zablokovaným kárům je 
to smrtící výnos. A ukazuje se, že správnější 
závazek byl 7♠, které neporáží žádný výnos, 
protože je dostatek přechodů v trumfech. 
 
A jak probíhalo rozdání u stolu? Jih vynesl 
svou ♥9, hlavní hráč pokryl klukem, 
v druhém zdvihu vyimpasoval ♥10 a ukázal 
karty. Když sedí impasy, není třeba hrát 
skvízy. 

 
Velký slem 
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V následujícím rozdání naopak obrana získa-
la zdvihy, na které neměla nárok. 
 
 ♠QJ94 

♥KQ87 
♦QJ98 
♣6 

 

♠A102 
♥J943 
♦102 
♣J842  

♠K753 
♥652 
♦AK74 
♣95 

 ♠86 
♥A10 
♦653 
♣AKQ1073 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Fořt  Dítětová  
 pas pas 1♣ 
pas 1♥ kontra 2♣ 
pas 2 BT pas...  

 
Sever sehrával 2 BT, do kterých Východ 
vynesl malý pik. Západ vzal esem a po del-
ším přemýšlení vrátil malé srdce.  
 
Hlavní hráč přirozeně bere desítkou a ode-
hrává tři velké trefy. Hlavní hráč může nyní 
stále splnit devět zdvihů zahráním piky, ale 
neví, že obě desítky jsou v impasu. Takže 
přirozeně hraje další tref. Západ bere a podle 
plánu pokračuje srdcem. Hlavní hráč dobírá 
esem a odehrává předposlední tref. Na ten už 
musí z ruky zahodit poslední velkou srdci 
a vzniká koncovka, ve které stále lze získat 
osm zdvihů zahráním kára nebo piky. 

 

 ♠QJ 
♥- 
♦QJ9 
♣- 

 

♠102 
♥J 
♦102 
♣-  

♠K7 
♥- 
♦AK7 
♣- 

 ♠8 
♥- 
♦653 
♣3 

 

 

Ale hlavní hráč se již nedovede vzdát svého 
vypracovaného zdvihu. Pokračuje sebevra-
žednou trefou a z původních devíti zdvihů 
má po odehrání své dlouhé barvy náhle jen 
sedm. 
 
A ještě jeden slem, který hodně hlavních 
hráčů nesplnilo. Sever zahajuje 1♦ a pak 
vynáší ♣K proti 6♠ Západu. 
 

 ♠J92 
♥85 
♦AJ74 
♣KQJ4 

 

♠KQ54 
♥106 
♦Q53 
♣A1063  

♠A108763 
♥AK932 
♦K6 
♣- 

 ♠- 
♥QJ74 
♦10982 
♣98752 

 

 

Stačí snapnout, přejít pikem a zahrát káro ze 
stolu. Když Sever pustí, zahodíme káro na 
tref, a když sebere, zahodíme dvě srdce. � 
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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 Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♥ 2♣ ? 

 Jih:   ♠KQ10872   ♥8732   ♦Q10   ♣4 
 

Problém 2 
Oba v první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♠ pas 2♥ 

pas 3♣ pas ? 

 Jih:   ♠A86   ♥KQJ63   ♦8   ♣Q1094 
 

Problém 3 
EW v druhé, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♣ 1♥ 1♠ 

2♦ pas 2♥ ? 

 Jih:   ♠AKQJ8   ♥8753   ♦964   ♣K 
 

Odpovědi: 
Problém 1 2 3 

Vozábal 4♥ 4♣ kontra 

Lohay 3♥ 4♦ 3♥ 

Kopecký 2♥ 3♠ kontra 

Lukotka 4♥ 3♠ kontra 

Čtenáři 4♥ 3♠ 2♠ 
 

Problém 1 

David Vozábal: 
4♥. Otázkou, kterou si musím zodpovědět, 
abych věděl, jak tuhle partii pojmout 
(i vzhledem k pravděpodobnému přelicito-
vání v trefech od soupeřů, neboť jsou ve 
výhodných manších), je jaké karty musí mít 
partner, aby nám šel slem. Nutné minimum 
mi vychází na A pikové, AKQ srdcové (nebo 
šesté AK resp. radši AKJ) a A karové, což 
není zrovna málo a já sám nemám žádné eso, 
takže bych se soustředil především na to 
správně se zorientovat v oblasti manše - 
přelicitování na 5. stupni. Z tohoto důvodu 
zcela vylučuji hlášku 2♠ s následným při-
znáním se k fitu srdcovému – tím nadražím 
podstatně silnější list.  
 
Rozhodnutí je to tedy mezi 2NT = s fitem 
aspoň výzva a 4♥. Vzhledem k tomu, že 
jsem v 2. proti 1., tak i tato hláška něco sli-
buje. Navíc můj list je velmi slabý do defen-
zívy, takže považuji hlášku 4♥ za popisnější. 
Když to se to ke mně vrátí 5♣ - pas - pas 
nebo 5♣ - kontra - pas, budu mít daleko více 
informací se správně rozhodnout. 
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Karol Lohay: 
3♥ bude partner považovať za invit, sám sa 
rozhodne. 

Michal Kopecký: 
2♥. Tady by mě vážně zajímaly odpovědi 
ostatních, zatím možná pro mě nejtěžší partie 
v dražebních testech. Moje hláška asi nebude 
často používaná, pokusím se vysvětlit své 
důvody. 
 
Bohužel se mnou u stolu nesedí jen partner, 
ale také dva soupeři. Vzhledem ke stavu 
manší je po například přímočarých 4♥ ve 
většině případů donutím dražit 5♣ (ať už na 
splnění nebo jako levnou obranu) a já jsem 
nepředal partnerovi téměř žádnou informaci 
o svém listu, ani jeden z nás neví, co pod-
niknout na pátém stupni. I kdybych uměl 
například hláškou 3♠ ukázat barvu i fit, můj 
list je stále hodně slabý a partner by mohl 
propadnout přehnanému optimismu. Plus 
bych zase předal informaci i soupeřům. 
 
Osobně si myslím, že naše maximum bude 
tak 9–10 zdvihů a pro soupeře cca 10–11, 
v závislosti na tom, jestli má partner se mnou 
piky nebo se jedná spíše o misfit, takže se do 
žádné vysokostupňové soutěžní dražby pouš-
tět nechci. Budu velmi spokojen za jakýkoli 
plusový nápis (i když nevydražím hru, tak by 
mě stejně soupeři nenechali splnit 620) 
a pokud soupeři napíšou 150 v částečném 
trefovém závazku, tak se taky nebudu zlobit.  
 
Pokud partnerovy listy rozdělím do 4 kate-
gorií podle síly (tzn., jestli má body na hru) 
a doplnění v pikách, v jednotlivých přípa-
dech se po mých 2♥ stane asi toto:  

• Partner je slabý a nemá piky – my spl-
níme kolem 9 zdvihů, soupeři 9–10. Po 
mých 2♥ přijdou asi 3♣, na které ještě 
řeknu 3♥, a tam dražba vyhasne – sou-
peři se budou bát, aby oni nás nedotla-
čili do hry.  

• Partner je slabý a má piky – my splní-
me (možná) hru, ale soupeřům dost 
pravděpodobně jde taky hra. Po mé 
hlášce 2♥, která ukazuje spíš body než 
velký fit, pravděpodobně už 5♣ neřek-
nou, možná dojdou 4♣ a ty jim nechám. 
Opět se soupeři mohou spokojit s tím, 
že jsme nevydražili hru a rádi napíšou -
170.  

• Partner je silný a nemá piky – po mých 
2♥ dá výzvu, kterou přijmu. Soupeři 
spíše nepředraží, pokud ano, dostanou 
flek a spadnou za 300–800.  

• Partner je silný a má piky – zase dá 
výzvu, kterou přijmu. Sice je naše ma-
ximum teď možná i 11 zdvihů, ale sou-
peři mají určitě levnou obranu – ovšem 
možná se povedlo soupeře přesvědčit, 
že jejich obrana bude příliš drahá nebo 
nám hra nepůjde – každopádně nebudu 
na tom hůř než po 4♥ přímo, v nejhor-
ším okontrujeme už 5♣, když nám jde 
ještě 5♥. 

Robert Lukotka: 
4♥ tam byt síce nemusia, ale vyskúšal by 
som to. Osobne netuším ako by mi hocijaká 
informácia ktorú viem dostať od partnera 
mohla pomôcť v tom čí hrať 4♥ alebo nie. 
Na prípadnú popisnejšiu (potenciálne slemo-
vú) licitáciu nemám dostatočnú silu. 
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Čtenáři: 
Zde bylo pořadí australských expertů i čtená-
řů stejné. 4♥ - experti 32%, čtenáři 36%, 2♠ 
experti 27%, čtenáři 24%. A stejně tak dávali 
hlášce 4♥ přednost naši experti i naši čtenáři. 
Ti dokonce až v 50% a druhé v pořadí 2♠ 
získaly 21%. 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
4♣. Ideální minimum pro slem – K pikový, 
A srdcové a AK v trefech rozhodně není, co 
by partner nemohl mít, o slem se musím 
pokusit. Do trefového slemu nepotřebuji 
dámu pikovou, pokud se srdce budou dělit 
(udělám 5 trefových, 5 srdcových a AK 
pikové), takže fitnu trefy spíše než piky. 

Karol Lohay: 
4 ♦, pekná karta s trefovým fitom. Splinter je 
na mieste, partner hlaskou 3♣ ukázal pekne 
rezervy. 

Michal Kopecký: 
3♠. Chtěl bych hrát slem v té černé barvě, 
kterou má partner lepší (na figury). Pokud 
jsou to piky, volím hlášku 3♠. Pokud trefy, 
pak splinter 4♦ celkem dobře popíše můj list. 
Bohužel nevím, jestli má partner 54, 55 nebo 
64, volím tedy fitnutí piků, a to z těchto 
důvodů: slabé trefy můžu na srdce odházet, 
piky spíš ne, budu je potřebovat v 6♠ i 6♣. 
Hláška 3♠ zabere míň místa, ještě mám šanci 
se něco dozvědět – partner může mít ne-
vhodný list a stále se můžeme zastavit pod 
slemem. 

Robert Lukotka: 
3♠. Potrebujem nejako preskúmať slemové 
možnosti. Pravdepodobne pôjde o slem na 

dvoch dlhých farbách. Žiaľ neviem ktorých. 
Ale skôr čí neskôr si budem musieť vybrať 
jednu z farieb ako tromfy pre cue-bidovanie. 
Myslím, že lepšie si je vybrať piky pretože: 
1. Bude viac priestoru na skúmanie, čí 

tam slem je.  
2. Skôr splníme slem bez použitia trefov 

ako bez použitia pikou.  
3. Páči sa mi predpokladaná sekvencia 

3♠-4♣-4♦ v ktorej sa dozviem, čí ma 
partner srdcové eso (bez srdcového esa 
pravdepodobne bude treba dobre piky 
aj trefy). 

Čtenáři: 
U australských expertů zvítězili 3♠ s 45% a 
na druhém místě 4♦ s 32%. Australští čtenáři 
celkem nečekaně nejčastěji volili 3 ♦ s 33%. 
 
Také čeští experti i čtenáři dávali přednost 
popisným 3♠ a to v 29%. Jirka Emmer píše: 
“Dám 3♠, fitovat trefy není nejlepší, protože 
partner je mohl použít jako seminaturální při 
hledání nejlepší hry (KQJxx Ax xxx AKx). 
Protože po hlášce 3♣ jsme GF, můžu v klidu 
oznámit 3listý fit a rezervu.“ Druhé v pořadí 
u českých čtenářů skončily 4♠ s 25%. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
Kontra. Pas od partnera, pokud hrajeme 
support kontra, indikuje maximálně dubl 
piku. Bodů mám dost, ale co máme hrát za 
manši? Snad jedině 3NT – pokud partner 
drží jak kára, tak srdce a má AQ v trefech a 
piky se budou dělit nějak rozumně, tak by to 
snad mohlo jít. A jsme v první, tak když tak 
nespadnu za moc :-) Jak ale na to? Nedržím 
ani jednu červenou, když skočím na 3♠, tak 
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mi dá partner zcela jistě šestilist a hrozí, že 
řekne 4♠, které téměř jistě nepůjdou. Takže 
zatím dávám takové neurčité kontra ve 
smyslu "ať se něco děje, něco mám, uvidí-
me". 

Karol Lohay: 
3♥ ukazujú peknú rezervu. Partner so srdco-
vou zadrzou povie 3 NT, ak nemá povie 3♠ 
alebo 4♠. 

Michal Kopecký: 
Kontra. Máme převahu bodů, partie bude 
spíše misfit (partner nedal kontra, které 
mnoho lidí hraje jako support), soupeři jsou 
ve druhé. Bohužel partner s třetí figurou 
spíše nezapasuje, pak se pokusím dojít do 
3NT. Je možné, že nepůjdou, přestože máme 
poměrně hodně bodů, ale cokoli jiného bude 
ještě horší. Partner s něčím jako 1345 si však 
taky může představit můj list a pasovat 2♥x, 
v týmovém turnaji se mu ale asi nebude chtít 
riskovat -670. 

Robert Lukotka: 
Kontra. Veci vyzerajú síce nie moc priazni-
vo, ale pri takej bodovej prevahe, je neprav-
depodobne, že nám súperi niečo len tak 
okontruju. A je pomerne dosť kariet partne-
ra, s ktorými by som mohol splniť 3NT ale-
bo 4♠. Začal by som kontrou s tým že možno 
partner povie piky. Ak nie overím si, čí ne-
má drahé zadrže. 

Čtenáři: 
Naši experti volili nejčastěji kontra. Čtenáři 
většinou dávali přednost pikovým hláškám. 
Ale byly zde i hlasy pro kontra, které zvítězi-
lo u expertů: Jirka Emmer: „Složitá misfito-
vá pozice. Východ má asi AKQxxx v srdcích 
a nic víc, západ něco jako KQ10xxx v ká-

rech, partnerův pas svědčí o minimální pri-
mérce a asi 6 trefech spolu s nějakými káry, 
možná 2-1-4-6 (xx x Axxx AQJxxx), ale spíš 
1-2-4-6. Dávám kontra a nesu krále pikové-
ho (oznámení singla) a pak trefového a třesu 
se, abych se nepletl.“ 
 
Celkem u čtenářů získaly nejvíce 2♠ - 50% 
a pak 3♠ i kontra shodně po 17%. Australští 
experti dávali přednost kontru v 36% a pak 
shodně následovaly 2♠ a 3♠ oboje s 23%. 
Australští čtenáři volili také nejčastěji kontra 
v 32%, ale těsně jej následovali 2♠ s 31% 
� 
 
 

 
Odposlechnuto  

 Eva Fořtová 

 
• V soutěži mixů dostala manželka důrazné 

pokyny, že nesmí nést trumf, ani od kluka 
ani od krále. Vše skvěle funguje do doby, 
než dostane ♠xxx  ♥Kx  ♦Jxxx a ♣Jxxx 
a musí vynášet do závazku 4♠. Když již 
přemýšlí nad výnosem příliš dlouho, říká 
manžel „Tak už vynes cokoliv, stejně už 
přesně vím, co máš.“ 

• Měla jsem v kurzu dámu, která se vždy 
radovala, když měla v listě chicane. Jed-
nou jsem si všimla, že má v listě sice chi-
cane pikovou, ale má jen 12 karet. Když 
jsem pod stolem našla chybějící třináctou - 
♠A a podala jsem jí jej do listu, zasmušila 
se: „Teď jste mi zkazila můj skvělý list.“ 

� 


