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Pohár malých 
federací 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Ve dnech 20.-23. září 2010 proběhl v Slo-
vinské Ptuji v atraktivním hotelu Primus 
3. ročník poháru malých federací, v podstatě 
neoficiálního mistrovství Evropy bridžově 
malých zemí.  
 

 
 
Vysoká účast až 16 států ukazuje na vzrůsta-
jící prestiž tohoto mistrovství. Česká repub-
lika se zúčastnila jen prvního ročníku 
v atraktivním Monaku a na další dvě mis-
trovství, konající se v zemích východní Ev-
ropy již žádné družstvo nevyjelo. Je to ško-
da, protože jde o přesně takovou soutěž, kde 
jsme nemuseli být zcela bez šance a noví 

adepti reprezentace by mohli získat cenné 
zkušenosti s evropskou konkurencí. A pokud 
si vzpomínám, z výjimkou Pau nám na ev-
ropských soutěžích vždy činilo problém 
uhrávat dobré výsledky se středně silnými 
a slabšími družstvy, což se dá nejlépe zlepšit 
hraním proti nim. 
 
Zato Slovensko příležitost využilo a ve slo-
žení 
 
BELČAK Peter  NBO  
VELECKÝ Eduard  hrající kapitán 
TOMČANI Ján  hráč 

KEMENOVÁ Miroslava  hráč 

FILIP Anatol  hráč 
 
na mistrovství vyrazili. A dobře udělali. Po 
prvním prohraném zápase již nezaváhali 
a nakonec v celé soutěži mezi šestnácti ze-
měmi zvítězili, když ve finále smetli Chor-
vatsko a oplatili jim tak svou jedinou pořáž-
ku z kvalifikace. 
 
1. Slovensko 
2. Chorvatsko 
3. Estonsko 
4. Litva 
5. Luxemburg 
6. Bosna a Hercegovina 
 
Je to velký úspěch slovenského bridže 
a zdaleka ne neočekávaný. Vzhledem k so-
lidním výsledkům na posledních týmových 
i párových ME, bylo spíše jen otázkou času, 
kdy se objeví další dobré dvojice a přijdou 
větší úspěchy. � 
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ME Ostende - 
6. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Dnešní zápasy žen byly proti třem druž-
stvům z druhé poloviny tabulky, a tedy 
vlastně nejsnadnější zápasy. Zvlášť důležitý 
byl první ranní zápas s naším přímým kon-
kurentem - Běloruskem. Ani nejsilnější se-
stava však nestačila a Bělorusky nás porazily 
11:19 a odpoutaly se od poslední skupiny. 
 
V druhém zápase nás čekaly Chorvatky. 
Zápas se vyvíjel dobře, ale ztrátě koncentra-
ce se nevyhnula žádná dvojice a tak se vítěz-
ství v závěru změnilo v prohru 13:17.  
 
Zde je jedno z těch úspěšných rozdání. 
 
 ♠AKQ1096 

♥K4 
♦109652 
♣- 

 

♠854 
♥J982 
♦AK 
♣J975  

♠2 
♥AQ65 
♦QJ 
♣KQ8642 

 ♠J73 
♥1073 
♦8743 
♣A103 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
 Tichá  Fořtová 
 1♠ kontra pas 
2♥ 3♦ 3♥ 3♠ 
4♥ 4♠ pas pas 
kontra pas pas pas 

 
Závazek poráží jedině kárový výnos a srdco-
vé vrácení, to však soupeřky nenašly. 
V zavřené ocenily Grosmanová – Severská 
sílu rozlohového listu, kde jde splnit 5♣, 
a donutily bránit soupeřky 5♠. Ty pak okon-
trovaly a jednou porazily se ziskem 14 IMP. 
 

 
Táňa Grosmanová 

 
Také třetí zápas byl se soupeřem ze středu 
tabulky, s Řeckem. Rozdání byla tentokrát 
neuvěřitelně divoká. Hned v 4. krabici 
vydražily Erdeová – Tomčíková ostrou hru. 
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 ♠AKQ6 
♥7 
♦94 
♣J109764 

 

♠974 
♥Q9632 
♦J75 
♣A8  

♠J3 
♥KJ105 
♦AK1032 
♣53 

 ♠10852 
♥A84 
♦Q86 
♣KQ2 

 

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

 
Hru příliš týmů nedražilo a ani naše soupeř-
ky nebyly výjimkou. Ty dokonce nechaly 
hrát Grosmanovou - Severskou 2♥, které 
naše hráčky snadno splnily. Zisk 12 IMP. 
 

 
Jana Erdeová 

 

Asi nejrozlohovější rozdání tohoto kola bylo 
v krabici 12.  
 
 ♠- 

♥AJ9832 
♦AKQ832 
♣A 

 

♠Q102 
♥- 
♦J764 
♣J97653  

♠AKJ9 
♥Q1065 
♦- 
♣KQ1082 

 ♠876543 
♥K74 
♦1095 
♣4 

 

 
Karta Severu vypadá na focení, ale ve sku-
tečnosti, vzhledem k rozlohám, žádný slem 
nejde. Naopak nenápadným favoritem roz-
dání jsou EW, kteří mohou splnit 6♣. 
 
Ženy na partii tratily 7 IMP, protože Erdeová 
– Tomčíková hráli 6♦ x -2 zatímco Grosma-
nová – Severská okontrovaly 6♥, které pora-
zily jednou. Senioři i Slováci dopadli mno-
hem hůře, protože okontrovali již 5♥, které 
ještě porazit nejde. Norové vydražili 7♥, ze 
kterých samozřejmě spadli, ale na partii stále 
brali 6 IMP, protože jejich druhý pár sehrá-
val 5♣ +1. Němci naopak zahájili na Severu 
1♥, které všichni u stolu propasovali. Asi 
také netušili, že na partii budou brát 8 IMP, 
protože jejich soupeři padnou ze slemu. 
 
Ženy nakonec prohrály i večerní zápas 8:22, 
přenocují na 27. místě z 28 a zítra se pokusí 
postoupit o kousek výše. 
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Naopak senioři hráli velmi dobře a připsali si 
vítězství nad Německem 18:12, Estonskem 
dokonce 23:7 a v posledním zápase s Fin-
skem jen těsnou prohru 14:16. To je posunu-
lo do středu tabulky na 14. místo z 23 a vše 
je ještě otevřené. 

 
Michal Textor a Hanka Pokorná 

 
Slovensko se posunulo na 15. místo z 19. 
V základní skupině však chybějí již jen tři 
zápasy a tak je jejich postup do finálové 
skupiny již prakticky nemožný. 
� 
 
 

ME Ostende - 
7. den 

 Tomáš Fořt 

 

 
 

Sedmý den nebyl v žádném případě odpo-
činkový. Po ránu ženy nastoupily na silnou 
Belgii, které se navíc doma daří. A pustily se 

do nich ostře. Po čtyřech partiích vedly 38:0 
a jako pátá přišla následující partie. 
 
 ♠752 

♥10876 
♦Q 
♣K6543 

 

♠8 
♥AQ542 
♦K963 
♣QJ7  

♠KQJ6 
♥KJ3 
♦5 
♣A10982 

 ♠A10943 
♥9 
♦AJ108742 
♣- 

 

 
V zavřené vydražily Erdeová – Tomčíková 
na EW 4♥, které také snadno splnily. 
V otevřené byla dražba složitější. 
 

Západ Sever Východ Jih 
 Tichá  Fořtová 
 pas 1♣ 1♦ 
2♥ pas 4♥ 4♠ 
5♥ pas* pas kontra 
pas pas pas  

 
Bez jedné a dalších 12 IMP. Po 5 partiích 
tedy ženy vedly nad Belgií 50:0 a já jsem si 
myslel, že přišly Vánoce. Ale pak se začala 
karta obracet. 4♠ na 7 trumfů místo 5♦ na 10, 
nesplněná 3♦, když je v rozdání 10 zdvihů, 
neporažené 4♥, nevydražený slem.  
 
Naštěstí přišla předposlední partie, která opět 
přiklonila vítězství na českou stranu. 
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 ♠2 
♥KJ1082 
♦QJ10 
♣10876 

 

♠6 
♥AQ764 
♦K96432 
♣9  

♠AKQ74 
♥5 
♦A875 
♣KQ3 

 ♠J109853 
♥93 
♦- 
♣AJ542 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Erdeová  Tomčíková  
   2♠*  
pas 3♣ pas pas 
3♥ pas 3 BT 4♣ 
5♦ pas pas pas 

 
Zdena Tomčíková tušila špatnou rozlohu 
trumfů a tak naštěstí nedorazila do slemu. 
Přesný závazek a svoje. Na druhém stole 
soupeřky tak ostražité nebyly a vylezly až do 
7♦. Ty Magda Tichá se svým ♦QJ10 odvážně 
okontrovala. Dokonce nechtěně položila dvě 
kontra na sebe. A když soupeřky utekly do 
7 BT a Eva Fořtová dala kontra, chvíli jej 
nechtěly uznat, protože na druhé straně leže-
la již kontra dvě. Po výnosu malou trefou 
padá závazek 5 krát, ale těžko se divit, že do 
kontrovaného velkého slemu Eva eso ne-
podnesla. Ostatně na všech jejích kurzech 
slyším: „Nikdy neneste do barevného závaz-
ku malou od esa.“ Asi aplikovala stejnou 
zásadu i na velké slemy.  

Nakonec ženy uhájily hubené vítězství 
16:14, které bych před zápasem bral, ale po 
prvních partiích jsem počítal s trochu lepším 
výsledkem. 
 

 
Zdena a Eva se posilují před zápasem kávou 
 
Druhý zápas byl proti Irsku, které se pohy-
buje ve středu tabulky. A znovu se dařilo. 
Fořtová – Tichá sice spadly ze dvou slemů, 
jeden z nich však dražil celý sál včetně na-
šich soupeřek. Ostrou dražbou na druhou 
stranu získaly několik her. A když se na 
druhém stole soupeřky pokusily o totéž, 
Grosmanová – Severská je přesnou obranou 
porážely. Celkový výsledek byl pěkných 
19:11. 
 
Na večerní zápas proti favorizované Anglii 
však už našim síly nezbývaly. Angličanky 
hrály přesně a dražily správné slemy. Zápas 
dopadl debaklem 2:25. Ženy tak zůstaly na 
27. místě z 28 a jejich konkurenty Španělky, 
se kterými bojují o 26. místo, se jim svým 
lepším výsledkem 6:24 zase o něco vzdálily. 
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Senioři zahájili den úspěšně a porazili Švý-
carsko 24:6. Odpolední zápas s Rakouskem 
však dopadl právě naopak 6:24. Ani poslední 
zápas se seniorům nepovedl, ale i tak po 
prohře s Izraelem přenocují na rozumném 
15. místě z 23. 
 
V open dnes skončila základní část a do 
finále postupuje z každé skupiny prvních 
9 družstev. Vzájemné zápasy ze skupin se 
započítávají a družstva hrají již jen se soupe-
ři z druhé skupiny. Ve skupině „B“ byl po-
stup před posledním zápasem jasný. Postu-
pují: 
 
1. Izrael 363 
2. Švédsko 362 
3. Polsko 361 
4. Rusko 334 
5. Estonsko 323 
6. Holandsko 318 
7. Anglie 304 
8. Dánsko 297 
9. Portugalsko 90 
 
Ve skupině „A“ však o deváté postupové 
místo zuřil boj mezi Walesem, Lotyšskem 
a Maďarskem, mezi nimiž byl jen minimální 
rozdíl. Málem však vše dopadlo úplně jinak. 
Itálie, které již o nic nešlo, prohrála s do té 
doby jasně nepostupujícím Chorvatskem 
5:25 a jednu partii před koncem se dostalo 
Chorvatsko na 9. místo. Chorvati už u vý-
sledkových tabulí jásali a objímali se, zatím-
co Italové si uvědomovali, že se jim ve finále 
započte tento vzájemný zápas. V poslední 
partii však Edo Velecký v zápase s Wale-
sem, ve kterém celou dobu vedli, neuhodl 

impas na trumfovou dámu a totéž se stalo 
Litevcům v zápase proti Lotyšům i proti 
Maďarům. Takže všechny tři týmy 
v poslední partii o jeden vítězný bod předho-
nily nešťastné Chorvaty a pomocný výpočet 
přál Lotyšům. 
 
Slovensko nakonec skončilo na 15. z 19 
družstev ve skupině, ale většinu soutěže se 
drželo kolem středu tabulky. Řekl bych, že 
pokud se tým podaří doplnit o dobrou třetí 
dvojici, může na dalších mistrovstvích roz-
hodovat i o více, než o tom, koho pustí do 
finále a koho ne. 

 
Slováci (a Češky) po posledním zápase 

 
Postupující ze skupiny B: 
1. Island 358 
2. Itálie 350 
3. Francie 343 
4. Turecko 338 
5. Bulharsko 332 
6. Německo 316 
7. Švýcarsko 311 
8. Norsko 302 
9. Lotyšsko 290 � 
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ME junior ů - 
Opatia 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
O prodlouženém víkendu v polovině červen-
ce hostila chorvatská Opatia účastníky juni-
orského párového mistrovství Evropy. Sou-
těžilo se ve třech kategoriích. 
 
Junioři 
V  nejdůležitější a nejsilněji obsazené kate-
gorii juniorů jsme měli jen jednoho zástupce. 
Bahník – Barnet zahráli celý turnaj nad 50% 
a neustále se lepšili, což není špatné, ale 
nestačilo to na více než semifinále B a finále 
B.  
 
Kvalifikace, 2 kola, 73 párů: 
40 BAHNIK - BARNET 50.15 
 
Semifinále B, 2 kola, 37 párů 
11 BAHNIK - BARNET 51.29 
 
Mládež 
V kategorii mládeže jsme již měli dvě řelíz-
ka v ohni. Těm se v kvalifikaci nedařilo, 
takže oba páry hrály semifinále B. Tam však 
již zlatý medailista z minulého mistrovství 
Franta Králík zúročil svoje zkušenosti 

a Králík – Boura obsadili 3. místo, což zajis-
tilo naší dvojici postup do finále A.  
 
V něm však už jim štestí nepřálo a tak skon-
čili na posledním místě.  
 
Kvalifikace, 2 kola, 44 dvojic: 
36 KRALIK - BOURA 46.24 

41 GALLIK - JANAS 42.07 
 
Semifinále B, 2 kola, 24 párů 

3 KRALIK - BOURA 54.24 

14 GALLIK - JANAS 49.24 
 
Finále A, 2 kola, 20 párů 
20 KRALIK - BOURA 46.59 
 
Juniorky 
Naopak nejméně obsazená soutěž dívek, 
probíhala zpočátku zcela pod českou taktov-
kou. Všechny čtyři dvojice postoupily do 
semifinále A. 
 
Kvalifikace . 2 kola, 22 dvojic: 
2 HAJKOVA - SCHULZOVA 61.69 

3 HODEROVA - CERNA 60.35 

4 TICHA - TICHA 58.86 

7 VLACHOVA - DUDKOVA  54.05 
 
V semifinále A dokonce sestry Tiché zvítězi-
li. Ale jen sestry Tiché a Vlachová – Dudko-
vá se dostaly do finále A. Druhé dvě dvojice 
se musely spokojit s finálem B, protože tři 
poslední dvojice z deseti nepostupovaly. 
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Semifinále A, 2 kola, 10 dvojic 
1 TICHA - TICHA 54.37 

4 VLACHOVA - DUDKOVA  52.66 

8 HODEROVA - CERNA 50.03 

9 HAJKOVA - SCHULZOVA 49.56 
 
V bulletinu bylo uvedeno jedno pěkné za-
hrání Magdy Tiché ze semifinále, kdy se 
vypořádala s nepříznívým dělením trumfů. 
 

 

 
Katka ukázala cit pro tento konkrétní list, 
když zapasovala 2♠. Já bych k tomu asi 
nenašel odvahu. 
 
Hráčka na Jihu vynesla ♦8, a když ji Magda 
propustila, pokračovala trefem. Ten hlavní 
hráčka vzala a pokračovala trumfem, který 

odhalil špatnou rozlohu. Nastal tedy čas 
využití malého trumfu v ruce. Magda zahrála 
tref a soupeřka jej servilně vrátila. Po snapu 
zahrála hlavní hráčka káro do esa, stáhla 
trumfy a malým trumfem pustila Jih. Ta 
musela výnést od svého ♥AJ7. A hned přiby-
ly spousty bodů za 2♠ =.  

 
Magda Tichá na fotce z bulletinu 

 
Musím říci, že na mých fotkách z Ostende se 
Magda usmívala více. 
 
Bulletin číslo 3 také věnuje několikastránko-
vý popis semifinálového sestrovražedného 
klání Černá – Hoderová, proti Hájková – 
Schulzová. 

 
Jadranské pobřeží 
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Katka a Magda Tiché se ve finále A díky 
dobrému závěru na medailové pozici udrže-
ly. Blahopřeji ke skvělému výsledku, který 
zase o trochu zvýší přestiž českého bridže. 
 

 
Sestry Tiché proti sestrám Spangenberg 

 
Finále A, 2 kola, 10 dvojic 
 
1 HOLEKSA - WEINHOLD POL 57.94 

2 TICHA - TICHA CZE 54.04 

3 PUILLET - CHAUGNY FRA 53.20 

7 VLACHOVA - DUDKOVA  CZE 47.71 
 
Finále B pak organizátoři spojili pro všechny 
kategorie. Zde dosáhly čestného úspěchu 
Hoderová – Černá, které v něm zvítězily. 
 
Společné finále B, 2 kola, 72 párů 

1 HODEROVA - CERNA CZE 62.73 
2 IGLA - MACHNO POL 62.16 
3 VALO - POULAT FRA 61.06 

20 BAHNIK - BARNET CZE 54.05 
45 HAJKOVA - SCHULZOVA CZE 48.05 
57 GALLIK - JANAS CZE 44.03 
�

 

Rozdání z New 
Orleans 

 Tomáš Fořt 

 
Světovým bridžovým tiskem proběhlo tento 
měsíc rozdání z Nationals turnaje v New 
Orleans. Na tom by nebylo nic pro nás tak 
zajímavého, až na jednu maličkost. Kdyby 
totiž hrdinou rozdání nebyl Milan Macura.  
 
 ♠7632 

♥K73 
♦10654 
♣A5 

 

♠QJ54 
♥J84 
♦983 
♣762  

♠98 
♥109 
♦K72 
♣KQ9843 

 ♠AK10 
♥AQ652 
♦AQJ 
♣J10 

 

 
Milan s Michalem vydražili 6♥, do kterých 
přišel trefový výnos. Milan vzal esem, 
a protože bez kár závazek splnit nepůjde, 
zahrál hned kárový impas. Pak odehrál srd-
cové eso, přešel srdcovým králem na stůl 
a zopakoval kárový impas. Nedotrumfoval, 
ale odehrál ♦A, ♠AK a pak odešel trefem. 
 
Nešťastný Východ, kterému zbyly jen trefy, 
musel jednu vynést. Milan zahodil z ruky 
pik, snapnul na stole, přešel pikovým sna-
pem a teprve nyní dotrumfoval. Precizní. � 
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Rozdání z 
Albrechtic 

 Tomáš Fořt 

 
Letní bridžový týden na Nové Louce u Al-
brechtic je prázdninová a odpočinková zále-
žitost s výlety na kolech, tenisem a se spous-
tou dětí, dnes již druhé generace těch, co 
jezdívali před lety. Ale zúčastňuje se jej celá 
pražská špička a tak je úroveň hry velice 
vysoká a vyhrát zde je vždy známkou ex-
pertní hry.  
 
A nyní několik rozdání. Partie 8 ze soboty.  
Oba v první, Rozdával Západ. 
 
 ♠A98 

♥AQ642 
♦J75 
♣105 

 

♠Q763 
♥J1098 
♦Q83 
♣82  

♠J10542 
♥75 
♦K64 
♣QJ9 

 ♠K 
♥K3 
♦A1092 
♣AK7643 

 

 
V párovém turnaji hrajete 3 BT. A když 
přijde přirozený pikový výnos a ne kárový, 
můžete pomýšlet i na 12 zdvihů. Vezmete 
tedy pik a propustíte trefu, protože bez nich 
to nepůjde. Soupeři pokračují dalším pikem.  
 

Moc možností nemáte a tak stahujete své 
trefy. Máte napočítaných 11 zdvihů. 5 trefo-
vých, 1 kárový, 3 srdcové a 2 pikové. Nej-
jednodušší možnost na získání dvanáctého je 
rozpad srdcí. Ale bylo by škoda nesehrát 
partii tak, abychom si nepřidali možnost 
tlaku na soupeře. Možná budou ve skvízu. 
 
Před poslední trefou nastává situace, kdy se 
musíte rozhodnout: 
 ♠9 

♥AQ64 
♦7 
♣- 

 

♠Q 
♥J1098 
♦Q 
♣-  

♠J5 
♥75 
♦K6 
♣- 

 ♠- 
♥K3 
♦A109 
♣4 

 

 
Rozlohu piků znáte z výnosu, ale ostatní je 
nejisté. Hrajete tedy poslední tref. Pokud 
Západ zahodí srdce, je to jednoduché, určitě 
nezahodíte srdce a dohrajete na ně. Pokud 
zahodí ♦Q, můžete zahodit pik, a když nevy-
jdou srdce, znáte přesnou rozlohu a víte, že 
♦K sedí. Nejhorší je, když Západ zahodí pik, 
o kterém stejně víte. Je jasné, že piky nyní 
drží jen Východ, ale stále není jasné, zda se 
srdce dělí. Pokud poznáte, že důvod, proč si 
je Východ tak zoufale drží, je, že má čtyři, 
zahodíte ze stolu srdce, které již svůj úkol 
splnilo. Pak odehrajete tři kola srdcí a Vý-
chod je o tři zdvihy později než Západ ve 
skvízu mezi piky a káry. 
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Neděle, partie 18, NS v druhé, rozdával E. 
 ♠J1082 

♥Q10 
♦J1043 
♣J65 

 

♠3 
♥K852 
♦K975 
♣A1042  

♠AKQ9 
♥A97 
♦Q62 
♣KQ3 

 ♠7654 
♥J643 
♦A8 
♣987 

 

 
Na většině stolů se sehrávaly 3 BT. Slem se 
hrál jen výjimečně. Ale přesto je partie zají-
mavá tím, že v každé barvě lze splnit pětit-
rik, jen v BT lze uhrát slem. 
 
Výnos přichází většinou pik. Hlavní hráč 
bere a musí získat nějaké zdvihy v kárech. 
Hraje tedy káro do krále a propouští další 
káro. A ejhle. Jih má opravdu dubl eso. Vra-
cí pasivně tref a Východ stahuje káro a tři 
kola trefů. Nyní je na stole a hraje poslední 
tref, na který zahazuje srdcovou devítku. 
 ♠J82 

♥Q10 
♦J 
♣- 

 

♠- 
♥K852 
♦9 
♣A  

♠AK9 
♥A97 
♦- 
♣- 

 ♠65 
♥J643 
♦- 
♣- 

 

A Sever je v koncích. Káro i pik znamenají 
ztrátu zdvihu rovnou a po odhození srdce 
hlavní hráč stáhne eso a vyimpasuje kluka 
u Jihu. Pokud by obrana zahrála pokaždé, 
když je u zdvihu srdce, ničí sice tento skvíz 
v držení, ale nenapadla tím pádem pikovou 
komunikaci a tak funguje jednoduchý piko-
kárový skvíz. 
 
Na jednom stole ale sehrávala Jana Erdeová 
6♣. Ty vypadají na první pohled splnitelné 
na stejný proces jako 6 BT, ale po dvojitém 
zahrání srdce není možné stáhnout káro před 
vytrumfováním a po vytrumfování zase není 
přechod na čtvrté káro na stole. 
 
Partie 19 z pátku. EW v druhé, zahajuje Jih. 

♠AQJ86 
♥A62 
♦Q75 
♣K6 

 
♠K109 
♥K74 
♦A1094 
♣1042 

 
Západ Sever Východ Jih 
   pas 
pas 1♠ pas 2♦ 
pas 2 BT pas 3♠ 
pas 4♠ pas…  

 
Proti 4♠ vynesl Východ ♦6.  
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Výnos vypadá na první pohled celkem příz-
nivě, v každém případě se zdá, že by bylo 
horší, kdybych si kára musel rozehrávat sám. 
Ale proč vůbec Východ kára nese, když jsme 
je dražili? Odpověď je zřejmá. Má singl.  
 
To ovšem značně mění pohled na partii. 
Když pustím, Západ vezme králem a pošle 
snap. Pokud Východ může pustit partnera na 
♣A, padám hned a pokud ne, padnu až za 
chvíli, až zahraji nesedící trefový expas.  
 
Musím tedy vzít ♦A. Když teď vím, že mi 
sedí obě kárové figury, bude se mi partie hrát 
jistě lépe. Napřed je ale třeba vytrumfovat, 
jinak by celý manévr s nepropouštěním kár 
přišel nazmar. Bohužel musím trumfnout 
čtyřikrát, protože Východ měl čtyři malé 
trumfy a to mě připravuje o přechod na stůl.  
 

♠A 
♥A62 
♦Q7 
♣K6 

 
♠- 
♥K7 
♦1094 
♣1042 

 
Pořád mám ale problém. Zatím jsem sice 
nedal zdvih, ale jsem v ruce, na stůl je jen 
jeden přechod, a já potřebuji vyimpasovat 
kára i trefy.  
 

Ale to tak doopravdy? Ve skutečnosti nepo-
třebuji kárový impas nebo expas, ale kárový 
zdvih. Takže se vzdávám výhody kompletně 
sedících kár a hraji z ruky ♦Q. Vrácenou 
srdci beru v ruce a hraji další káro. Tak stih-
nu nejen zahodit srdci, ale také trefový ex-
pas. Vlastě to bylo lehké, ale partie obsaho-
vala několik slepých uliček a tak splnění 
dalo přes 70%. Celé rozdání: 
 
 ♠AQJ86 

♥A62 
♦Q75 
♣K6 

 

♠7 
♥Q983 
♦KJ832 
♣A98  

♠5432 
♥J105 
♦6 
♣QJ763 

 ♠K109 
♥K74 
♦A1094 
♣1042 

 

 

 
High scorer Petr Bahník 

� 
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Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
 

♠K32 
♥A53 
♦AQ 
♣KQ643 

 
♠A87654 
♥KJ42 
♦J 
♣A2 

 
Hrajete 6♠ z Jihu a výnos přišel ♠Q. Vezme-
te králem, odehrajete eso a Východ na druhý 
zdvih nepřizná. Pak pokračujete ♣A a ♣K, 
ale na druhý tref nepřizná naopak Západ. 
Oba soupeři zahodili káro. Jak budete pokra-
čovat? 
 
------------------------------------------------------ 
 
Máte ztrátový zdvih v trumfech a nesmíte si 
jej tedy dovolit odevzdat ještě v jiné barvě. 
Trefy se již nerozpadnou a tak můžete získat 
zdvih ještě na kárový impas nebo na srdcový 
impas. Jako přídavná možnost tu ještě zůstá-
vají nějaké skvízové varianty, ale největší 
šanci dává, využití obou impasů.  

Je ale možné zahrát oba? Ano, jde to. Zahra-
jete ♣Q a zahodíte ♦J. Západ je u zdvihu 
a má jen červené barvy. Pokud by odmítl 
snapnout, vpustíte jej přímo pikem. Pokud 
zahraje srdce je hotovo a pokud zahraje káro, 
máte volný impas. Kdyby impas neseděl, 
snapnete a stále máte ještě možnost srdcové-
ho impasu. Technicky správné je samozřej-
mě před přechodem na stůl odehrát zbývající 
trumfy. Protože víte, že Východ má zbylé 
trefy nemůže v koncovce udržet více než dvě 
srdce a sami pak případně uvidíte, že impas 
nesedí. Pak můžete ještě zahrát na dubl dá-
mu za. Celé rozdání: 
 
 ♠K32 

♥A53 
♦AQ 
♣KQ643 

 

♠QJ10 
♥Q8 
♦9876532 
♣8  

♠9 
♥10976 
♦K104 
♣J10975 

 ♠A87654 
♥KJ42 
♦J 
♣A2 

 

 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠A10952 

 
♠Q3 

 
Hrajete dámou. Máte 36% na 4 zdvihy. 
� 
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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 Jih, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

   ? 

 Jih:   ♠A97432   ♥K954   ♦K   ♣62 
 
 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Východ, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

  pas pas 

3♦ kontra pas ? 

 Jih:   ♠642   ♥5432   ♦Q985   ♣83 
 
 

Problém 3 
Oba v druhé, rozdával Východ, páry. 

Západ Sever Východ Jih 

  pas pas 

3♣ pas pas ? 
 Jih:   ♠A73   ♥K63   ♦A932   ♣1065 
 

Odpovědi: 
Problém 1 2 3 

Vozábal pas pas pas 

Pěkný pas 3♥ kontra 

Kopecký pas pas kontra 

Tichá M. pas pas pas 

Hnátová 1♠ 3♥ kontra 

Lukotka 1♠ 3♥ kontra 

Čtenáři pas 3♥ pas 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
Pas. Pokud bych měl krále karového v pi-
kách, pak jednoznačně zahájím 1♠. List ze 
zadání je jasný pas. 

Pavel Pěkný: 
Pas. Na prevenci to není a na konstruktivní 
zahájení také ne. Výhoda prvního "úderu" je 
sice jasná, ale proti prevenci hovoří stav her 
a pozice, slabá barva, boční drahý 4list. Nic 
z toho samostatně by mi možná nevadilo, ale 
všechno dohromady už je jasně příliš. 
A konstruktivně se to dá zahájit snad jen 
v Precisionu a s partnerem, který s takovým 
stylem souhlasí. 

Michal Kopecký: 
Co hovoří pro zahájení:  
Drahé barvy, rozloha 64 a spousta kontrol. 
Co hovoří proti:  
Málo bodů zvláště za tohoto stavu her, slabé 
barvy a singl král je defekt. 
Myslím, že důvody proti jsou zásadnější. 
Pasuji, však ona na mě ještě příjde řada. 
Jinak normálně mám pro slabé listy s dra-
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hými barvami zahájení 2♣, ale to se samo-
zřejmě ne každému hodí do systemu. 

Magdaléna Tichá 
Pas, protože list není dostatečně silný na 
otevření na 1.stupni (singl král kárový kartu 
znehodnocuje, s ♠K místo kárového bych už 
otevřela) a otevření blokem by znemožnilo 
najít fit v srdcích na 4-4. Proto si myslím, že 
je lepší nejdřív zapasovat a jedno kolo si 
počkat, co se bude dít. 

Daniela Hnátová: 
Naprosto zřejmé zahájení 1♠. Na třetím 
i čtvrtém místě je možné zahájit i slabší list 
v drahé barvě. Body jsou v partii rozděleny 
přibližně napůl a pro zahájení máme ideální 
rozlohu. 1♠ nám umožní nalézt možný srd-
cový závazek a v případě, že nenalezneme 
fit, vždy můžeme hrát 2♠. Na čtvrtém místě 
zahájím 1♠ i list se stejnou rozlohou bez 
krále karového. 

Robert Lukotka 
1♠. Ten kárový kráľ nemusí byt až taký 
zúfalý. S kludom otvorím. 

Čtenáři: 
Říká se, že pas je jedna z nejtěžších hlášek 
av těchto rozdáních se ukázalo, že toto tvr-
zení nebude daleko od pravdy. První rozdání 
pochází z internetové přípravy na ME 
v Ostende. V partii šly uhrát 4♥, ale jen 3♠. 
V praxi Jih zapasoval a na zahájení Východu 
silný 1 BT zasáhl 2♣ slibující obě drahé 
s tím, že výzvu partnera dorazí do hry. Po 
zahájení blokem je těžké se do optimálního 
závazku dostat. To zhodnotili jak experti, 
kteří většinou volili pas, tak čtenáři, u kte-
rých také zvítězil s 62%. I u čtenářů byl na 
druhém místě 1♠ s 24%, ale na rozdíl od 

expertů volili i 2♠ a to v 14%. A některé 
hlasi štenářů: Jiří Medlín: „Pas - singl král je 
defektní a šest piků nic moc a k tomu čtyři 
slušná srdce, bych určitě nezahájil 2♠.“ Po-
dobně argumentuje Jirka Emmer: „Moc silné 
na slabý dvoutrik (kontroly, rozloha), moc 
defektní na zahájení jeden pik (singl král 
není kompenzovaný středními piky a srdce-
mi). Takže zatím pas a odteď list samozřej-
mě upgraduju na megamaximum pasu.“ 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
Pas. Složitý list. Larry Cohen píše, že 
v podobné situaci máme počítat s listem 
partnera 4441 se singlem v barvě soupeře, 
a následně jeho pravidlo celkového počtu 
zdvihů indikuje 8 na 8, takže jestli my spl-
níme 3♥, soupeři by se ve 3♦ měli se zlou 
potázat. Je to párák, zapasuji a uvidíme, 
soupeři mohou splnit a 3♥ by mi bývali 
neflekli a mohl jsem spadnout jednou, ale 
taky se mi v té partii může stát o dost horších 
věcí jako zvýšení do 4♥ od partnera se sluš-
ným listem, které téměř jistě budou katastro-
fa. 

Pavel Pěkný: 
3♥. Jak říká český bridžový klasik "párák 
není bridž" a pas může být nejlepší akce, ale 
já bych s tímto listem vždy dražil. Navíc 
náladu ve dvojici může mnohem méně po-
znamenat podprůměrný výsledek za "nor-
mální" závazek než nula za splněná 3♦. 

Michal Kopecký: 
Pas. V párovém turnaji zapasuji a budu dou-
fat, že napíši 200. Pokud soupeři splní, tak 
mě jedna nula nezabije. Jestli má partner 
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nějakou šílenou rozlohu, tak spíš neměl 
dávat kontra. Dražba 3♥ bude nejspíš zna-
menat zvýšení na 4♥ partnerem a 1-2 pády. 
Horší je to v týmáku, tam už -670 bolí víc 
a spíš bych chtěl z kontra odejít. V párech 
pro pas 90/10, v týmech 50/50. 

Magdaléna Tichá 
Pas. Partner je asi hodně silný, ale moje 
jediné body jsou v kárech a hrozí, že dojde 
k tragédii, pokud moje případná odpověď 3♥ 
nebo 3NT partnera povzbudí. Zvláště v ba-
revném závazku hrozí kárové (pře)snapy. 
Pas mi připadá jako nejbezpečnější hláška. 
Partner by měl mít alespoň 4 zdvihy na to, 
abychom porazili závazek (s mým nejméně 
jedním zdvihem v trumfech) a pokud máme 
my manši, je velká šance, že soupeři spad-
nou s kontrem alespoň dvakrát, takže rozdíl 
ve skóre nebude až tak velký. Taky ale mu-
žou spadnou vícekrát a na naší lince je 
takřka jisté, že nic víc než manši mít nemů-
žeme (pokud není partner SUPER silný). 

Daniela Hnátová: 
Budeme dražit 3♥. Vypadá to, že partner 
bude hodně silný a bylo by proto fajn ukázat 
mu kárové držení, ale jakákoliv jiná hláška 
by list bohužel silně předražila a proto se 
budeme držet při zemi. Jestli je parner silný 
na pikách, budeme mít ještě šanci držení 
ukázat na třetím stupni v dalším kole. Jestli 
je silný se srdcovým fitem, je lepší hrát 
v srdcích. Jestli je silný na trefech, není 
možné hrát 3 NT, ale stále je možno se za-
stavit na 4 NT. 

Robert Lukotka 
3♥ mi prídu ako pohodlný bid. Jediná zla 
alternatíva je ak partner zvýši na 4♥ s trojlis-

tom. do obrany proti trom káram toho moc 
nemám takže pasovať je podľa mňa oveľa 
horšia alternatíva. 

Čtenáři: 
Je to rozdání, které udělalo potíže juniorům 
na ME v Chorvatsku. A není divu. I v dra-
žební soutěži se hlasy rozdělili mezi 3♥ 
a pas. U expertů zcela přesně a u čtenářů 
získala 3♥ 52% a pas 48%. 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
Do třetice pas. Ovšem je to nejméně jasný 
pas ze všech. Hodně záleží na tom, proti 
komu by to bylo, tj. jestli soupeř vlevo je 
schopen to zahájit jen na 6list. Pokud ne, tak 
partner má rozlohu, se kterou mohl dát po-
bídkové kontra nebo zasáhnout, pokud na to 
má dostatek bodů. Dát kontra, tedy znamená, 
hrát dost pravděpodobně částečný závazek 
na 3. stupni na 7 trumfů při pravděpodobně 
špatných rozlohách. To radši zapasuji 
a zkusím porazit 3♣ jednou až dvakrát za 
kladné skore. 

Pavel Pěkný: 
Kontra. Rád na reopnu bojuji. Jen 3-3 
v drahých je defekt, ale život není peříčko 
☺. 

Michal Kopecký: 
Kontra. Párový turnaj je boj. Dám kontra, 
protože nerad nechávám hrát soupeře na 
relativně nízkém stupni bez boje, zvlášť 
pokud mají fit. Pokud nebude mít partner 
pětilist, tak sice spadne, ale snad jen jednou 
a flek nám dost dobře dát nemůžou. Pokud 
bude mít partner nějaké trefy (3 s figurou), 
tak může (snad bude, taky záleží, kdo sedí 
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naproti) pasovat a hrát o magických +200. 
Nepříjemné je, že zahájení 3♣ na třetím 
místě může být ledacos, takže se zvyšuje 
riziko průšvihu 

Magdaléna Tichá 
Pas, body můžou být stejnoměrně rozmístě-
ny mezi hráči a obávám se, že jakoukoliv 
akci z naší linky bychom se jenom dostali do 
průšvihu. Kontra bych s rozlohou 3343 a 11 
body určitě nezvažovala, otázka nalezení fitu 
je velmi nejistá a nemám ponětí, jestli 3♣ 
porazit můžeme nebo ne. Navíc partner by se 
zajímavou rozlohou a dostatečným počtem 
bodů mohl zasáhnout do dražby sám. 

Daniela Hnátová: 
Kontra. Vypadá to, že partner má slabou 
primérku, ale po našem pasu nemá dostateč-
ně silný list na kontra. Musíme mu proto 
pomoci a ukázat, že máme těsně podprimérní 
list a podporu pro jakýkoliv jím vybraný 
závazek. Pokud náhodou trestně propasuje, 
budeme mít druhé vánoce. 

Robert Lukotka 
Kontra. Partner rozhodne ma nějake body 
a cely tretí stupeň má k dispozicii. Aj ak 
zavazok na 3tom stupni bude nesplniteľný 
bude pre súpera pomerne ťažké ho okontro-
vať. Naopak ak je partner silnejší môžeme 
vydražiť dobru hru. 

Čtenáři: 
Opět rozdání, které udělalo potíže juniorům 
na ME v Chorvatsku. U nás dávali experti po 
velkém rozmýšlení spíše kontra. Čtenáři byli 
spíše konzervativnější, neriskovali ve snaze 
dosáhnou výborný výsledek a pasovali 
v 57%. O druhé místo se pak dělili kontra 
a 3♦ shodně s 19%. � 

 

Výkonnostní 
třídy 

 Jaroslav Hájek 

 
Uzavřel jsem sezónu, přidělil výkonnostní 
třídy a podmínky, letos jsem pochopitelně 
započítal i body za EMP. K vyhodnocení 
sezóny patří také příloha „Noví držitelé 
výkonnostních tříd“. Michal Kopecký se 
stává (myslím, že na dlouhou dobu) 
nejmladším mistrem, máme tři nové kandi-
dáty, přičemž tento titul ztratil jen jeden 
hráč, takže kandidátů přibylo (v ohrožení 
ztráty jsou dva) a dále jsou zde vyjmenováni 
všichni noví držitelé 1.-4. výkonnostní třídy. 
Letos jsem do přehledu přidal kluby a roční-
ky. Ročníky jsou zajímavé, je vidět, že bridž 
je opravdu pro všechny. Novou VT získali 
hráči v rozpětí ročníku 1924-1997, což mi 
přijde téměř neuvěřitelné. Taky jsem pro 
zajímavost přidal přehled čekatelů na titul 
mistra, tedy všech těch, kteří aktivně hrají, 
na tento titul ještě nedosáhli a v minulosti 
získali nějakou mistrovskou podmínku. 
  
Noví držitelé výkonnostních tříd 
 
Mistr 
Michal Kopecký BK VŠE 1986 
 
Kandidát mistra 
Eva Fořtová BK Praha 1963 
Soňa Hájková Havířov 1986 
Luboš Spálovský Třináct Praha 1961 
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1.VT 
Patrik Bouřa Uherské Hradiště 1995 
Jiří Emmer TOP Praha 1967 
Jan Kopecký Nekuřáci Praha 1928 
Lucie Kupková BK Praha 1965 
Jan Meduna Pardubice 1936 
Miloslav Mödritzer Neratovice 1956 
Anna Novotná HEROLD 1960 
Petra Novotná BK Praha 1976 
Lumír Ochvat Brno 1932 
Martin Rokyta Chaos Bridge 1979 
 
2.VT 
Jiří Alfery Uherské Hradiště 1990 
Michael Botur Havířov 1996 
Martina Cetkovská Uherské Hradiště 1988 
Ondřej Kafka Olympia 1989 
Anna Kálalová NMM 1987 
Jan Kňourek Třináct Praha 1945 
Lukáš Kolek Havířov 1995 
Milena Kordinová TOP Praha 1936 
Miroslav Krása Nekuřáci Praha ? 
Stanislava Krebsová BK Praha 1944 
Viktor Kubala Havířov 1989 
Dagmar Machačová BK Praha 1924 
Věra Malá Třináct Praha 1953 
Klára Ondruchová Uherské Hradiště 1993 
Olga Prassová BK Praha 1940 
Jiří Postupa Máj ČB 1973 
Marie Rosolová BK Praha 1957 
Ivan Říha Nekuřáci Praha 1943 
Martin Scháňka Olympia 1991 
Vít Sláma Brno ? 
Hana Šaržíková BK Praha 1979 
Eva Šmerdová BK Praha 1934 

Petr Temml BK Praha 1943 
Jaromír Vaněk Ostrava 1957 
Libuše Vyskočilová Nekuřáci Praha 1930 
Marcela Zítová BK Praha 1944 
 
3.VT 
M. Čermáková Máj ČB 1963 
Petra Dosoudilová Uherské Hradiště 1989 
Josef Henzl Pardubice 1942 
Irena Henzlová Pardubice 1947 
Michal Houfek Uherské Hradiště 1983 
Jitka Janíková Uherské Hradiště 1994 
Tomáš Kedra Uherské Hradiště 1987 
Erik Klemš Havířov 1996 
Zuzana Kluková Uherské Hradiště 1991 
Ondřej Leitermann BK VŠE 1986 
Petr Pszczolka Havířov 1972 
Richard Ritmeijer BK VŠE 1980 
Helena Španihelová BK Praha 1940 
Jan Tománek Uherské Hradiště 1990 
Jiří Vacek BK Praha 1961 
Stanislav Zídek Ostrava 1959 
 
4.VT 
Jarmila Dvořáková BK Praha 1948 
Irena Kaňková BK Praha 1954 
Štěpán Koláček Praha 1997 
Tomáš Lysoněk Uherské Hradiště 1994 
Martin Melčák Havířov 1997 
Jan Mráz Uherské Hradiště 1996 
Jiří Mráz Havířov 1971 
Markéta Svobodová BK Praha 1981 
Viktor Šanc Chaos Bridge 1977 
Jiří Vágner Trutnov 1952 
Alena Vocelová BK Praha 1956 
� 
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Juniorský 
žebříček 

 Jaroslav Hájek 

 
Aktuální juniorský žebříček, v němž jsou 
junioři (do 25 let včetně) seřazeni podle v 
minulém ročníku dosažených bodů. Červeně 
jsou označeni dorostenci (do 20 let včetně), 
nejlepší z nich je  Franta Králík z Uherského 
Hradiště, a modře označení jsou žáci (do 15 
let včetně) a tady je nejlepší Frantův partner 
Patrik Bouřa z Uherského Hradiště. 
 
Poř. Jméno Město KB VT Roč. loni

1. Bahník O. Chaos 4404 1. 1985 1.
2. Kopecký VŠE 4013KM  1986 3.
3. Hájková Havířov 3389 1. 1986 4.
4. Hoderová VŠE 2350KM  1986 5.
5. Dudková Havířov 2206 1. 1988 7.
6. Barnet Havířov 1888 1. 1988 14.
7. Černá Chaos 1870 1. 1987 17.
8. Králík F. UH 1863 1. 1990 9.
9. Žylka Havířov 1825 1. 1989 19.

10. Bouřa UH 1729 5. 1995 60.
11. Novotný Jan UH 1671 1. 1985 13.
12. Králík J. UH 1543 2. 1992 16.
13. Schulzová BKP 1388 2. 1992 22.
14. Tichá K. Havířov 1299 1. 1989 18.
15 Novotná H. Herold 1179 1. 1989 15.

� 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
♠K32 
♥A53 
♦AQ 
♣KQ643 

 
♠A87654 
♥KJ42 
♦J 
♣A2 

 
Hrajete 6♠ z Jihu a výnos přišel ♠Q. Vezme-
te králem, odehrajete eso a Víchod na druhý 
zdvih nepřizná. Pak pokračujete ♣A a ♣K, 
ale na druhý tref nepřizná naopak Západ. 
Oba soupeři zahodili káro. Jak budete pokra-
čovat? 
 

Problém 2 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠A10952 

 
♠Q3 

� 
 

 

 


