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Světové t řídy 

 Tomáš Fořt 

 
Světová bridžová federace přidělila pro rok 
2011 nové tituly pro české hráče. WBF vy-
dává každoročně nové pořadí, neboť nové 
body přibývají za nové soutěže a staré body 
ubývají každy rok o 15%. 
 

KLASIFIKACE OPEN ČESKÝCH HRÁČŮ 

Pořadi Jméno MP Titul  
245 Michal KOPECKY 361 WIM  
328 Josef KURKA 265 WM  
563 Milan MACURA 156 WM  

1711 Otakar SVOBODA 32 
 

2330 Tomas FORT 17 
 

 
Vit VOLHEJN 17 

 
2673 Pavel PEKNY 12 

 
 

Petr PULKRAB 12 
 

 
Jakub SLEMR 12 

 
 

David VOZABAL 12 
 

 
Michal ZADRAZIL 12 

 
 

Bohumir ZAJICEK 12 
 

3149 Zdenek ILLA 8 
 

 
Petr JIRES 8 

 
 

Jiri KOPRIVA 8 
 

 
Čerstvý titul světového mezinárodního mis-
tra WIM získal Michal Kopecký 
 

 
Michal Kopecký 

 
A nový titul světového mistra WM získal 
Josef Kurka. 
 

 
Josef Kurka 
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Třetím současným držitelem světové třídy je 
i Milan Macura také s titulem světového 
mistra. 
 

 
Milan Macura 

 
WBF také aktualizovalo světovou tabulku 
žen, kde však nemáme žádný titul. 
 

KLASIFIKACE ČESKÝCH ŽEN 

Pořadí Jméno MP Titul  
644 Jana POKORNA 43 

 
738 Daniela HNATOVA 32 

 
909 Eva BAHNIKOVA 21 

 
 

Jana ERDEOVA 21 
 

 
Milena LANCOVA 21 

 
 

Pavla SVOBODOVA 21 
 

1075 Eva BATELOVA 12 
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Partie 
k zamyšlení  

 Michal Kopeckýt 

 
Partie z druhého kola IMP přeboru, o které 
píšu, není zajímavá nějakým skvělým zahrá-
ním nebo dražebním sledem do velkého 
slemu. Je to vlastně obyčejný dražební pro-
blém, kterých řešíme u bridžového stolu 
spousty. 
 
Na Západě máte tento list: 
 
   ♠AKJ865   ♥–   ♦K72   ♣KQ52, 
 
dražba se vyvíjí následujícím způsobem: 
 
W N E S 
  pas pas 
1♠ 2♥ pas 3♥ 
kontra 4♥ pas pas 
kontra rekontra pas pas 
?    
 
Na 3♥ jste mohli dražit 3♠ a pak dát kontra 
na 4♥ (nebo pasovat 4♥), mohli jste dát kon-
tra a pak dražit 4♠, nebo třeba kontra a paso-
vat 4♥. Všechno jsou alternativy, některá 
lepší, některá horší, to si může každý roz-
myslet sám. Na rekontra Severu partner 
chvíli přemýšlí, pak pasuje. Dražba došla 
k Vám, co dražíte? Sázky jsou vysoké, špat-
né rozhodnutí bude asi hodně bolet. 
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Řešení: 
Odpovědi čtenářů jsou do momentu ukonče-
ní soutěže po jednou týdnu od zveřejnění 
první části: pas 11x, 4♠ 6x, 5♣ 3x, 4 BT 1x.  
 
A zde jsou argumenty několika z nich pro 
různé odpovědi. 
 
Argument pro pas: „Už jsem vše řekl, šéfem 
je partner. Proti tomu je jen fakt, že mám 
šikénu. Partii jsem si prohlédl a vím, že 
optimem je 5♣ a 4♠ lze porazit jen šťastně.“  
 
Argument pro 4♠: „W má ofenzivní list. 
Příznaky: AKJ v pikách (vlastní barva), 
šikena v srdcích (barva soupeřů) a žádné eso 
v levných barvách (nelicitované barvy), se 
kterým chce hrát vlastní závazek a nechce 
nechat soupeře hrát 4♥. Doporučuji konzul-
tovat se 4 faktory ofenzivně-defenzivního 
potenciálu ve skvělé knize Jeffa Rubense 
Tajemství vítězného bridže, kterou v roce 
1981 vydal Ing. Mařík (str. 18/3 až 18/5). 
V tomto sledu je sice kontra na 4♥ pobídko-
vé, ale po pasu partnera na 2♥ zároveň slibu-
je aspoň 3 a půl zdvihu, což W nemá. Pokud 
chce W soutěžit na čtvrtém stupni, tak to má 
udělat hláškou 4♥ ve 2. kole. Tím by soupe-
řům vzal vítr z plachet a partnerovi ukázal 
šikenu srdcovou. Pak by problém musel 
partner vyřešit. Teď musí dražit 4♠ sám 
(4BT jsou kvůli minutí pikového fitu horší, 
pas po rekontru, které ukazuje rezervu 
a možná i šikenu pikovou, z důvodu slabých 
defenzivních hodnot nepřipadá v úvahu).“  
 
Jediný Tibor Menyhért (který pasoval) po-
třehl, že partie má ještě jeden – etický – 

rozměr: „Závisí aj od kvality partnera, kvali-
ty súperov a partnerských dohôd. Čiastočne 
je to aj rozhodcovský problém vzhľadom na 
zamyslenie partnera.“ 
 
Co indikuje partnerův námysl? Rychlý pas 
by zjevně znamenal spokojenost se závaz-
kem 4♥ rekontra, kdežto pomalý pas nejspíš 
indikuje nějakou obavu a nejspíš dubl až 
třílist pikový, případně levnou délku. 4♠ 
vypadají celkem jako alternativa, po partne-
rově váhání je docela pravděpodobné, že to 
bude vítězná akce. OK? 
 
Pepa Kurka, vědom si neoprávněné informa-
ce od partnera, pasoval. Po celkem logickém, 
avšak zadávajícím trumfovém výnosu byl 
závazek splněn za -880, když 4♠ se dají 
porazit, ale nejspíš budou splněny +1 (výsle-
dek partie -14 IMP, obrat přes 20 IMP). 
Myslím, že za férový přístup zaslouží Pepa 
uznání (soupeř Zdeněk Pírek mu po partii 
poděkoval) a partie by měla sloužit jako 
poučení pro ostatní. Pokud se hraje bez zá-
stěn, je riziko předání neoprávněné informa-
ce mnohem vyšší. Mělo by být automatické 
místo podvědomého „ospravedlňování“ 
akce, založené na takové informaci, se snažit 
objektivně řešit problém tak, jako kdyby 
žádná informace nebyla přenesena. I za cenu 
horšího výsledku. Bohužel mám pocit, že si 
to spousta lidí neuvědomuje nebo dokonce 
uvědomuje a nestydí se nedovolené informa-
ce využívat. Tak třeba těchto pár odstavců 
někoho navede na správnou cestu. 
� 
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Jak hrají 
experti na MS  

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Sledoval jsem mnoho partií z MS ve Phila-
delphii a některé byly opravdu překvapivé. 
Například partie z posledního kola kvalifika-
ce týmů. 
 
Rozdával Jih, EW v druhé. 
 ♠7 

♥KJ1082 
♦A962 
♣A75 

 

♠AQ9863 
♥Q9 
♦Q53 
♣Q4  

♠102 
♥43 
♦J107 
♣KJ10632 

 ♠KJ54 
♥A765 
♦K84 
♣98 

 

 
Ve většině partií Západ zahajoval nebo zasa-
hoval 1♠ a pak Sever sehrával 4♥. Výnos 
býval také stejný ♠10. Zdá se, že v rozdání 
se nic zajímavého nemůže stát. Hlavní hráč 
zahraje trumfy shora, a pokud soupeři neote-
vřou včas trefy, zahodí tref na čtvrté káro, 
čímž získá dokonce nadzdvih. 
 

Sledoval jsem partii v bridžorámě, kde zahá-
jil Jih a Západ jen v pikách zasáhl. Sever 
hrál své 4♥, výnos ♠10 pokryl klukem 
a Západ vzal dámou. Pak správně otevřel 
trefy, ale vrátil ♣4 od dubl dámy! Hlavní 
hráč jednou propustil a vzal další tref esem. 
Zdá se, že Západ má 6-4 v černých barvách 
a jeho partner jen 2-4, takže Sever zahrál ♥K 
a nesedící srdcový impas. Bez jedné, protože 
pak odevzdal v každé barvě zdvih. 
 
Na dalším stole Západ pikem zahájil, přišel 
stejný pikový výnos, pokrytí klukem a dá-
mou a opět vrácení ♣4!. Tentokrát ale hlavní 
hráč věděl, kde trumfová dáma je. Zahrál 
tedy srdci do esa, ale do ní Západ zahodil 
♥Q! A opět to vypadá, že Západ má 6-1-2-4 
a bude potřeba snapnout obě levné barvy 
před vytrumfováním. Sever tedy pustil káro, 
ale dočkal se velmi nemilého překvapení, 
když zdvih vzal Východ, zahrál tref a snap 
stolu Západ přesnapl ♥9. 
 
Zajímavá byla také partie 22 z 3. kola finále 
IMP páru. Rozdával Východ, EW v druhé. 
 ♠Q92 

♥J962 
♦AQ84 
♣103 

 

♠86 
♥75 
♦J952 
♣A7652  

♠AJ73 
♥K1084 
♦K63 
♣94 

 ♠K1054 
♥AQ3 
♦107 
♣KQJ8 
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Východ zahájil 1♥ a Kopecký – Kurka poté 
došli do z otevřených karet optimálního 
závazku 3 BT.  
 
Západ vynesl ♥7. Pepa Kurka pokryl na stole 
devítkou, Východ desítkou a zdvih vzala 
dáma. Následoval pik do dámy a esa. Vý-
chod zkusil zpět trefovou devítku, pokrytou 
figurou. Západ si vybírá slabou chvilku, bere 
esem a vrací káro, které Východ po námyslu 
pouští do desítky. A teď už to jde rychle. 
Tref do desítky, pik do desítky a na dva 
stažené trefy má Východ první problém. 
Odhazuje pik, ale Pepa stahuje piky a skví-
zuje Východ tentokrát v červených barvách. 

 
Pepa Kurka 

 
Pěkně využil sílu své malé karty Ter Laare 
v 5. kole kvalifikace týmů. 

Krabice 12, rozdával Západ, NS v druhé. 
 ♠AKJ75 

♥A 
♦KJ6532 
♣6 

 

♠98 
♥K 
♦A1084 
♣QJ8753  

♠104 
♥10976 
♦Q7 
♣AK1092 

 ♠Q632 
♥QJ85432 
♦9 
♣4 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Aksuyek  Ter Laare  
pas 1♦ pas 1♥ 
pas 1♠ 2♣ 2♠ 
3♣ 3♠ pas 4♠ 
5♣ pas pas kontra 
pas pas pas  

 
Západ, který konzervativně nezahájil dražbu, 
pak svou postupnou dražbou odradil soupeře 
od licitace 5♠, se kterými by neměl být příliš 
velký problém. 
 
Výnos přišel ♦9 a hlavní hráč položil ze stolu 
eso a z ruky zahodil dámu. Pak trumfnul ♣Q 
a zahrál ze stolu malé káro. Kdyby měl sed-
mičku károvou Jih, jak to vypadá z přidání 
♦Q do prvního zdvihu, vystavil by Sever 
položením figury svou druhou figuru dekla-
rovanému impasu proti trumfům. Přidal tedy 
malou a hlavní hráč získal levný zdvih na ♦7. 
Skončil sice -1, ale protože na druhém stole 
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museli soupeři bránit až 6♣ za 500, získal na 
partii 9 IMP. 
 
Ještě více zamlžili následující rozdaní obrán-
ci Fredin a Fallenius v osmém kole týmů. 
 
Krabice 21, rozdával Sever, NS v druhé. 
 ♠1072 

♥A82 
♦10762 
♣1032 

 

♠A93 
♥K3 
♦AK5 
♣K8754  

♠KJ854 
♥Q97 
♦Q983 
♣9 

 ♠Q6 
♥J10654 
♦J4 
♣AQJ6 

 

 
Na jednom stole vydražili proti 4♠ ze Zápa-
du a splnili je za 420. Na některých stolech 
se plnilo dokonce 11 zdvihů. Ne tak na stole, 
kde bránili 4♠ Švédi proti Chile. 
 
Začal to Fredin, když vynesl ze Severu srd-
covou dvojku zpod esa. Hlavní hráč vzal 
desítku králem a ihned vrátil srdce. Fredin 
také okamžitě přidal osmičku a hlavní hráč 
samozřejmě neuhodl a položil devítku. 
 
Fallenius pokračoval ve stejném duchu vý-
nosem ♣Q do singla na stole, kterou hlavní 
hráč propustil. Třetí kolo srdcí hlavní hráč 
přebil a s podivem hleděl na ♥A, které se 
objevilo u Severu. Pak stáhl ♠A a neúspěšně 
impasoval pik. Obrana tak již získala svůj 
třetí zdvih, ale partie jde stále splnit. 

Fallenius zahrál další srdce a Fredin na Seve-
ru, který nechtěl oslabit držení v trefech, 
raději snapl desítkou. Stůl přesnapl, zahrál 
káro do esa a trefový snap. Eso trefové ale 
nevypadlo. Stáhl tedy poslední trumf a přešel 
do ruky druhým kárem, na které Fallenius 
přidal kluka. 
 ♠- 

♥- 
♦107 
♣- 

 

♠- 
♥- 
♦5 
♣K  

♠- 
♥- 
♦Q9 
♣- 

 ♠- 
♥- 
♦- 
♣AJ 

 

 
Když nyní hrál káro z ruky a Fredin přidal 
malou, zdálo se vše jasné. Sever má evident-
ně ještě ♣A, takže kára jsou 3-3. Zahrál tedy 
shora a k jeho obrovskému údivu Fallenius 
nepřiznal. Žádné eso nebylo tam, kde mělo 
být. Zisk 10 IMP pro Švédy. 

 
Peter Fredin 

� 
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ME Ostende – 
rozdání (1) 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Rád bych se ještě podrobněji vrátil k několi-
ka zajímavým rozdáním z mistrovství. Ně-
která jsem popsal jen hlediska zahrání čes-
kého týmu a přitom se na nich děly zajímavé 
věci i u mnoha jiných stolů. A jiné jsem si 
z časových důvodů jen označil, k pozdějšímu 
rozboru. 
 
Hned v zprávě z 1. dne jsem napsal, jak 
Grosmanová – Severská vydražily jako jedi-
né 6♠, které také splnili. Ve skutečnosti jsem 
zjistil v záznamech, že nebyly jediné, kdo 
hrály slem. V utkání open mezi Anglií 
a Irskem jej vydražili také Irové. 
 
 ♠- 

♥QJ87652 
♦32 
♣Q954 

 

♠AQJ98 
♥A4 
♦KJ10 
♣KJ8  

♠10763 
♥K 
♦AQ8764 
♣73 

 ♠K542 
♥1093 
♦95 
♣A1062 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
Grosmanová  Severská  
1♣ 3♥ 3♠ pas 
4 BT pas 5♦ pas 
6♠ pas pas kontra 
pas pas pas  

 
Irové dražili bez zásahu. 

Západ Sever Východ Jih 
O´Brien Gold Pigot Townsend 
2 BT pas 4♦ pas 
4♥ pas 4 BT pas 
5♣*  pas 6♦ pas… 

*) 0 nebo 3 klíčové figury. 
 
Pro kára klíčové figury vycházejí a tak Pigot 
doložil šest. Townsend viděl, že jeho pikový 
král je jistě špatně položený a partner výno-
sově nekontroval srdcový cuebid. Zvolil tedy 
výnos ♣2. Pigot samozřejmě neuhodl a padl. 
Kárový slem poráží i pikový výnos, ale tref 
byl bezesporu elegantnější. 
 

 
Pohled na Ostende z výletní lodi 
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Následující rozdání bylo asi nejzlomyslnější 
ze všech, která se v Ostende hrála. Ženské 
týmy o něj však přišly, protože v tomto kole 
měly všechny pauzu. A čeští senioři s ním 
také neměli problém, protože v tomto kole 
dostali BYE. 
 
 ♠53 

♥62 
♦Q103 
♣K97642 

 

♠- 
♥- 
♦AJ7542 
♣AQJ10853  

♠K98762 
♥KJ10972 
♦6 
♣- 

 ♠AQJ104 
♥AQ853 
♦K98 
♣- 

 

 
NS byli v druhé, EW v první a skóre se zde 
pohybovalo od -1700 do +2200. 
 
Zde jsou ukázky některých licitací. 
 
Otevřená Island – Německo. Nedejte se 
mýlit, ta rusky, polsky a rumunsky znějící 
jména jsou Němci. 
 

Západ Sever Východ Jih 
Smirnov Baldursson Piekarek Jónsson 
   1♣ 
4 BT pas 5♦ pas 
6♦ kontra pas…  

 
Po celkem přátelském výnose ♠A byl výsle-
dek 800 pro Island. 

V zavřené byla dražba ještě rychlejší. 
 
Západ Sever Východ Jih 
Magnusson Wladow Haraldsson Elinescu 
   1♣ 
5♥ pas 6♦ kontra 
pas pas pas  
 
Zde ale Elinescu správně vynesl trumf 
a soupeři padli za 1400. 12 IMP pro Němce. 
 
V zápase Anglie – Holandsko brzdil Paulis-
sen, jak to šlo. 
 
Západ Sever Východ Jih 
Jansma Ju. Hacket Paulissen Ja. Hacket 
   1♠ 
2 BT pas pas! 3♥ 
4♣ kontra pas…  

 
500 vypadalo v kontextu rozdání jako velmi 
slušný výsledek a také tomu tak bylo. 
 

Západ Sever Východ Jih 
Townsend Drijver Gold Brink 
   1♠ 
2 BT pas 3♥ pas 
4♣ kontra 4♥ kontra 
pas pas pas  

 
Gold nedodržel zásadu „Mlčeti zlato“ 
a opravil do 4♥. To se neukázalo jako skvělý 
nápad. Pět ne za 1100 a 13 IMP pro Holand-
sko. 
 
A takto se hrálo v zápase Rusko – Polsko. 
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Západ Sever Východ Jih 
Buras Gromov Narkiewicz Dubinin 
   1♣ 
5♣ pas pas kontra 
pas pas pas  

 
Velmi často bývá s dobrým sedmilistem 
zbytečné hledat jiný fit a tak Buras zvolil 
přímočarou hlášku. Spadl dokonce jen za 
500. 
 

Západ Sever Východ Jih 
Khiuppenen Kalita Kholomeev Kotorowicz 

   1♠ 
4 BT kontra 5♦ 5♥ 
6♦ kontra pas…  

 
1100 a 12 IMP pro Polsko. 
 
Je zajímavé, jak se na různých stolech různě 
vyvíjela dražba. Celkově se na většině stolů 
hrál kárový závazek. 18x 5♦ a 12x 6♦. Jen na 
šesti z nich zapomněla dát obrana kontra, 
zato na dvou hlavní hráč rekontroval.  
 
Trefy se hrály 18x a z toho 6x nekontrované. 
Čtyři páry hrály z NS, všechny v pikách 
a všechny s kontrem. Irský senior Jackson 
hrál piky také, ale z Východu. Vzhledem 
k tomu, že byly jen 3 a bez kontra, byl jeho 
zápis 150 nejmenší na lince. Stejného vý-
sledku dosáhli i holandští senioři, když 
všichni u stolu zapasovali jejich neobvyklé 
2 BT. 
 
Průměr pro butlera byl +510. 

V posledním kole proti Švédkám vynášela 
Magda Tichá do 3 BT po dražbě: 
 

Západ Sever Východ Jih 
 Tichá  Fořtová 
  pas pas 
1♣ 2♦* pas 2♥ 
kontra pas 3♦ pas 
3 BT pas pas pas 

 
Co vynesete z následujícího listu? 
 
 ♠A83 ♥QJ9652 ♦64 ♣J9 
 
Jistě srdce, ale jaké? Magda vynesla ♥Q. 
Měla štěstí, trefila u partnerky dokonce více, 
než potřebovala a to ♥K10. Bohužel hlavní 
hráčka měla ♥A873 a tak srdce byly zablo-
kované a závazek +1. Trochu smůla, ale již 
mnohokrát se mi v podobné situaci osvědčilo 
zahrát na to, že partner něco má a pokusit se 
porazit závazek. Zvláště v týmech. Faktem 
ovšem je, že v zápasech žen vyneslo figurou 
23 hráček a malou jen 3. 
 
Čeští senioři se problému rafinovaně vyhnu-
li. V otevřené hráli Kolínský - Nosek 3♥x -2 
za 500 pro Skoty, ale v zavřené, kde Hebák – 
Chvalina okontrovali již 2♥ se rozhazovační 
Skoti otočili a spadli s rekontrem za 600. 
Dobré 3 IMP pro českou republiku. V senio-
rech byl poměr výnosů velké a malé srdce 
15:3. A v Open dokonce 12:6. 
 
Magda Tichá ale nebyla jediná, kdo měl 
s výnosem problém. V zápase Holandsko 
proti Francii šla dražba: 
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Západ Sever Východ Jih 
Eisenberg Paulissen Vinciguerra Jansma 
  pas pas 
2 BT 3♥ kontra pas 
3 BT pas pas pas 
 
Sever vynesl ♥2 a závazek porazil, ale sou-
peři po partii protestovali, že Jih před po-
sledním pasem váhal. Hráči se sice o čase 
nemohli domluvit, ale vzhledem k přenosu 
zápasu na BBO, potvrdil operátor, že 
k změně tempa došlo. 
 
Vedoucí obešel několik dobrých hráčů a ptal 
se jich, co by vynesli a všichni potvrdili, že 
by vynesli malé srdce. Na druhou stranu 
potvrzovali, že váhání sugeruje výnos ma-
lým srdcem. Rozhodčí nakonec rozhodl, že 
ponechá výsledek v platnosti, ale Francouzi 
se odvolali.  
 
U odvolací komise Sever tvrdil, že on vždy 
upřednostňuje technickou hru, což je v tomto 
případě výnos malou, ale komise se přikloni-
la k názoru, výnos dámou je logická alterna-
tiva a změnila výrok rozhodčího na „splně-
no“. To byl také jediný případ na tomto ME, 
kdy komise změnila výrok rozhodčího. 
 
Následující partii jsem také již popisoval. 
Přes 4♠ dvojice Fořtová - Tichá Italky řekly 
5♣ a přes 5♠ ještě 6♣. To naše děvčata je 
okontrovala a Magda do kontrovaného slemu 
podnesla pikové eso. Hezky zahrané a za-
sloužených 12 IMP. 
 

Němky si však udělaly toto rozdání v zápase 
proti Ruskám ještě divočejší. 
 ♠8 

♥A 
♦1097652 
♣Q10532 

 

♠A1096532 
♥654 
♦- 
♣964  

♠KQJ4 
♥K83 
♦AKQ83 
♣J 

 ♠7 
♥QJ10972 
♦J4 
♣AK87 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Von Arnim  Auken  
   1♥ 
2♠ pas 4♥* 5♥ 
5♠ 6♥ 6♠ kontra 
pas pas pas  

 
Poloblefovitý cuebid 4♥ Sabiny Auken při-
nesl ovoce, soupeřka vynesla káro a zadala 
partii. 

 
Magda a Eva v zápase proti Němkám 

� 
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ME Ostende – 
rozdání (2) 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
V posledním večerním zápase 6. dne se 
objevilo značně rozlohové rozdání, o kterém 
jsem již také psal. 
 
 ♠- 

♥AJ9832 
♦AKQ832 
♣A 

 

♠Q102 
♥- 
♦J764 
♣J97653  

♠AKJ9 
♥Q1065 
♦- 
♣KQ1082 

 ♠876543 
♥K74 
♦1095 
♣4 

 

 
Závazky byly různé, od 1♥ (+ 4, ale zisk 
8 IMP) do 7♥ (-2, ale zisk 6 IMP).  
 
Filip – Velecký ve slovenském družstvu 
vydražili skvělých 6♦, ale rozlohy jim nepřá-
ly. Ale i tak by tým bral, kdyby se jejich 
partnerům po Lohayově dobrovolném při 
nejmenším odvážném zásahu 2♣ ze Západu 
podařilo tuto informaci zhodnotit a vydražit 
6♣. Východ ale se svou kartou dal přednost 

kontrování 5♥ (kdo by se s jeho listem za 
srdci divil), které ovšem soupeři splnili.  
 

 
Eva Fořtová a Jana Erdeová se stařičkým 

skotským kapitánem 
 
A toto se stalo v zápase seniorů Dánsko – 
Irsko: 
 

Západ Sever Východ Jih 
Anderson Lund Barry Moeller 
pas 2♥ 3♣ 3♥ 
4♠ 5 BT pas 6♥ 
pas pas 6♠ kontra 
pas pas pas  

 
Také vám vrtá hlavou hláška 4♠ ze Západu? 
Problém byl v tom, že irský senior Rex An-
derson viděl zahájení 1♥. Pak byly 3♣ Ghes-
tem ukazující piky a kára, což vysvětluje 
jeho 4♠. A po jeho skoku v pikách jde 6♠ 
partnerovi jen těžko vyčítat. 
 
Pikantní byla i sehrávka. Sever vynesl káro 
a hlavní hráč snapl čtyři kára v ruce a tři 
srdce na stole. Posledních šest zdvihů získal 
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naopak na své trumfy Jih. Hezká partie, kde 
byl každý zdvih získaný trumfem. Irsko 
ovšem i přes toto rozdání zvítězilo 25:2. 
 
Frangos Philippos z Kypru zahájil na Severu 
v zápase proti Švýcarsku umělým game 
forsingem 2♦. Ty Východ okontroval a Jih 
i Západ propasovali. To by sice dalo při 
11 zdvizích +780, ale Kypřanovi to bylo 
málo, protože ještě nešlo o celou hru. Utekl 
tedy do 3♦ a historie se opakovala: kontra, 
pas, pas. Tentokrát již spokojeně zapasoval 
a připsal si +1070 a +15 IMP, protože Švý-
caři spadli z 6♥. 
 
Na rozdíl od Švýcarů přidal Francouz Alan 
Levy za 6♥ s kontrem v tomto rozdání na 
konto svého týmu spoustu bodů. Varován 
kontrem zahrál hned malé srdce. Východ, 
který neví, zda nemá hlavní hráč pevná kára, 
položil malou. Levy přidal ♥7, a když se 
ukázala špatná rozloha kár, měl stále ještě 
jeden přechod do ruky na jejich vyimpaso-
vání. 
 

 
Jana Erdeová a Hanka Pokorná 

Také následující rozdání bylo velice zajíma-
vé. V zápase našich seniorů proti Polsku 
přišlo a bez zvláštního povšimnutí bylo se-
hráno rozdání číslo 10, ve kterém jak naši, 
tak Poláci hráli 4♥ +1. To se dělo na většině 
dalších stolu. Ženy již tento zápas nehrály. 
 
Na rozdíl od seniorů, kde slem vydražili jen 
Švédi, v Open se hrál na 9 stolech, což byla 
přesná polovina partií. Splnil ho však jen 
Gromöller, který jej sehrál s německou pre-
cizností. 
 
 ♠6 

♥A10754 
♦KJ 
♣KQ954 

 

♠J43 
♥9863 
♦Q10862 
♣10  

♠K85 
♥Q 
♦A7543 
♣J862 

 ♠AQ10972 
♥KJ2 
♦9 
♣A73 

 

 
Narkiewicz mu sice trochu usnadnil hádání 
výnosem ♦A, ale ani pak není partie vůbec 
snadná. Gromöller vzal druhé káro a zahrál 
malé srdce, do kterého Východ přidal dámu. 
Hlavní hráč soupeře vytrumfoval a zahrál 
z ruky ♣K a ♣Q! To bylo klíčové zahrání, 
které mu dalo poslední přídavnou šanci. 
Když se trefy nedělily, zkusil ještě pikový 
impas a piky 3-3. ♣A pak bylo vstup na 
vypracované piky. 
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Jana Erdeová a Eva Fořtová 

 
A další partie, která v našem zápase s Izrael-
kami prošla bez povšimnutí. Na obou žen-
ských stolech se po károvém výnose hrály 
4♠ ze Západu =. Senioři v té době ještě své 
zápasy nehráli. 
 
 ♠J109 

♥A742 
♦4 
♣Q10965 

 

♠Q753 
♥K6 
♦AK105 
♣A72  

♠K862 
♥QJ98 
♦Q83 
♣J8 

 ♠A4 
♥1053 
♦J9762 
♣K43 

 

 
Výnos károvým singlem přišel na velké 
většině stolů. Hráč s velmi dobrým perifer-
ním viděním by mohl splnit tak, že vezme na 
stole a zahraje pik odtamtud.  
 

Takoví ale na ME nejsou a tak hlavní hráč 
pouštěl do ruky a hrál pik do krále. Jih bral 
a posílal snap kárový. Znám několik hráčů, 
které vždy potěší, když si mohou snapnout, 
ale tento snap opravdu povedený nebyl.  
 
Sever již nemůže pustit partnera na další 
snap a hlavní hráč tak v dalším kole dotrum-
fuje, zahodí tref na káro a dva trefy zbylými 
dvěma trumfy snapne. Tak hráči plnili 4♠ na 
většině stolu. 
 
Jak se z obyčejných partií dělají neobyčejné, 
předvedl Bocchi v zápase proti Slovensku. 
Do v druhém kole zahraného piku přidal ♠J! 
Tak jednoduše ukázal, že nemá smysl mu 
posílat snapy a partner po ♠A přirozeně 
změnil na trefy. Jak je ten bridž prostý. 
Zvlášť když se umí hrát. 
 

 
Těsně před zápasem 

 
Zápas žen z pátého dne proti Polkám nedo-
padl špatně (14:16), ale mohl dopadnout 
ještě lépe, nebýt 17 IMP ztráty na partii 12.  
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 ♠Q5 
♥K76 
♦AKQ10432 
♣4 

 

♠9732 
♥A94 
♦9 
♣KJ983  

♠J64 
♥52 
♦J8765 
♣1065 

 ♠AK108 
♥QJ1083 
♦- 
♣AQ72 

 

 

Západ Sever Východ Jih 
 Tichá  Fořtová 
pas 1♦ pas 1♥ 
kontra 3♦ pas 3♠ 
pas 4♦ pas 5♦ 
pas pas pas  

 
Dražba v otevřené nebyla moc precizní. Už 
po 3♠ bych ze Severu raději fitnul srdce, 
zvláště s figurami v obou partnerových bar-
vách a místo 5♦ Jihu bych také volil hlášku, 
která neuzavírá dražbu pod slemem. 
Z dražby to vypadá, že máme přes 30 bodů 
a asi pevná kára. 
 
Polky v zavřené dražily bohužel efektivněji. 

Západ Sever Východ Jih 
 Brewiak  Sarniak 
pas 1♦ pas 1♥ 
pas 3♣ pas 3♠ 
pas 4♣ pas 4 BT 
pas 5♥ pas 6♥ 
pas pas pas  

 

 
Magda Tichá 

 
Podobná situace se vyvíjela i v open zápase 
Slovensko – Francie, kde také Francouzi 
vydražili 6♥ a Slováci skončili v károvém 
závazku. 
 

Západ Sever Východ Jih 
 Velecký  Filip  
pas 1♦ pas 1♠ 
pas 3♦ pas 3♥ 
pas 6♦ pas…  

 
Často bývá dobré s pevným sedmilistem 
nečekat na další fity, ale zde se sedmilist 
neukázal až tak pevným. 
 

 
� 
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Jak hraje 
princ dánský? 

 Tomáš Fořt 

 
Jeho královská vý-
sost princ dánský 
miluje bridž a zú-
častňuje se i turnajů. 
Ve dvojici s fran-
couzským reprezen-
tantem Philippem 

Cronierem hrál také na 
dánském turnaji pro po-

zvané Pro-Am (profesionál s amatérem), 
kterého byl i patronem.  
 

 
Princ Henrik s královnou 
a se syny s manželkami 

 
Princ Henrik pochází z Francie (původním 
jménem Henri Marie Jean André de Laborde 
de Monpezat), takže s komunikací se svým 
partnerem neměl žádný problém. Stejné to 
bylo i s bridžovým jazykem, kde podle kla-

sických zásad licitoval odvážně a sehrával 
pečlivě. 
 
Rozdání 18, rozdával Východ, NS v druhé. 
 ♠AJ953 

♥1054 
♦KQ4 
♣K7 

 

♠K102 
♥AJ932 
♦10 
♣J986  

♠Q874 
♥Q86 
♦5 
♣AQ543 

 ♠6 
♥K7 
♦AJ987632 
♣102 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Princ 
Henrik 

Torsen 
Bernes 

Philippe 
Cronier 

Ivan 
Nadelman 

  pas 2♦ 
2♥ 3♦ 4♥ pas… 

 
Na sedmi stolech splnili hráči na NS 3 BT 
a na dalších čtyřech hráli částečný kárový 
závazek. Na dvanáctém uhrál princ Henrik 
hru z EW. 
 
Po károvém výnosu Sever změnil na trumf 
do krále a esa. Princ vytrumfoval, a zahrál 
trefový impas. Pak odehrál eso a trefy se 
rozpadly. Jsou ale zablokované a tak bude 
muset někdy sáhnout na piky. Zahrál je tedy 
již nyní do krále. Piku vzal Sever, ale už 
nemá dobrý odchod. Hlavní hráč v ruce 
snapl kárové pokračování, odblokoval trefy, 
přešel pikem na stůl a zahodil na poslední 
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tref ztrátovou piku. Tak hraje princ dánský. 
Vypadá to, že v současné době není nic 
shnilého v království dánském.  
 
Bohužel ani toto rozdání nestačilo princi na 
vítězství mezi 42 dvojicemi slavných hráčů 
v Pro-Am. To získal irský reprezentant Tom 
Hanlon s dánskou pokerovou hvězdou (žijí-
cí, jak jinak než v Monaku) Gusem Hanse-
nem. 
 

Gus Hansen se naučil bridž 
již v mládí, ale neměl mno-
ho příležitostí jej hrát. Pře-
četl však několik bridžových 
knih a hraje bridž velmi rád. 
A vzhledem k tomu, že měl 
z pokeru natrénováno „All 
in“, nečinila mu ani dražba 

nejvyšších závazku žádné problémy. 
� 
 
 

Lámejte si 
hlavu - řešení  

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠J92 

 
♠K8543 

 

Chceme-li uhrát co nejvíce zdvihů, dává 
největší šance zahrát impas do devítky. Když 
Západ skočí dámou nebo esem, hrajeme ke 
klukovi. Pokud devítka drží, opět v dalším 
zdvihu zahrajeme do stolu. Stejně tak, když 
zdvih bere Východ dámou nebo esem. Pokud 
nám vezme Východ zdvih desítkou, hrajeme 
klukem ze stolu a impasujeme u něj dámu.  
 
Máme 77% na 3 zdvihy a 23% na 2 zdvihy. 
Kdybychom však zoufale potřebovali čtyři 
zdvihy, musíme hned v prvním zdvihu zahrát 
ke králi. Pak máme 3% na 4 zdvihy, 62% na 
3 zdvihy, 31% na 2 zdvihy a 4% na 1 zdvih. 
 
 
A co pokud bychom měli kombinaci trochu 
změněnou? 
 

♠K92 

 
♠J8543 

 
Opět impasujeme do devítky. Tentokrát je 
strategie stejná ať již chceme získat maxi-
mum, čtyři, tři nebo s co největší jistotou 
alespoň dva zdvihy. Na 4 zdvihy máme 3%, 
na 3 zdvihy 78%, na dva zdvihy 17% a na 
1 zdvih 2%. 
 
A pokud hledáte nějaké jednoduché pravi-
dlo, kterého se máte v těchto situacích chytit, 
tak platí, že máte hrát ke kratším figurám. 
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Problém 2 
Rozdání 1, rozdával Východ, oba v první. 
 
 ♠KJ 

♥A107 
♦AQ8765 
♣K8 

 

♠109652 
♥J432 
♦KJ94 
♣-  

♠Q873 
♥Q95 
♦102 
♣J762 

 ♠A4 
♥K86 
♦3 
♣AQ109543 

 

 
Šest z osmi párů mistrovské soutěže skončilo 
v 7♣. Jaká je nejlepší cesta ke splnění? 
 

Západ Sever Východ Jih 
Garner Helgemo Weinstein Helness 
  pas 1♣ 
pas 1♦ pas 2♣ 
pas 2♥ pas 2 BT 
pas 3♣ pas 4♠ 1) 
pas 4 BT 2) pas 5♦ 3) 
pas 5♠ 4) pas 7♣ 
pas pas pas  

 
Norové používají trochu jiný systém slemo-
vých dotazů a tak význam jejich hlášek byl: 
 
1) Blackwood na 5 figur 
2) 0 nebo 3 
3) Dotaz na krále 
4) Pikový král 

Helness vzal pikový výnos v ruce a hrál na 
vypracování kár. Káro do esa, kárový snap, 
pak ♣A a chystal se přejít na ♣K na stůl, 
když se ukázala katastrofální rozloha trumfů. 
Partie má sice ještě zdánlivou naději, protože 
hlavnímu hráči se podaří vypracovat kára 
i se zkrátit v trumfech, ale v následující 
koncovce je po vysnapnutí kára v ruce a až 
mu soupeř snapne vysoké káro, zbude mu 
v ruce ztrátové srdce. 
 
 ♠- 

♥A107 
♦Q8 
♣- 

 

♠9 
♥J432 
♦- 
♣-  

♠- 
♥Q95 
♦- 
♣J7 

 ♠- 
♥K86 
♦- 
♣Q10 

 

 
Škoda, bylo to těsné, stačil jeden přechod na 
stůl navíc. Například, kdyby byly v srdcích 
na stole eso i král, je v této koncovce partie 
splněná. 
 
Žádný z hlavních hráčů partii nesplnil 
a přitom mohl. Stačilo, kdyby po pikovém 
esu stáhl ještě eso trefové. Pak by viděl, že 
při kárech 4–2 nesplní, a zvolil by pravděpo-
dobnější impas kárový, který již ke splnění 
partie postačí i při karech 4–2. 
� 
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Babiččino 
údolí - Silvestr 

 Eva Fořtová 

 

 
 
Silvestr jsme zkusili tentokrát na novém 
místě a moc se nám tam líbilo. Příjezd byl 
odpoledne v pondělí 27. prosince a hned po 
večeři jsme začali hrát hlavní večerní soutě-
že i populární dopolední jackpoty. Odpoled-
ne bylo volno, a tak nám zbyl čas na výlety 
do nedalekého Babiččina údolí, k Viktorčinu 
splavu a k ratibořickému zámku a již tradič-

ně také na masáže, 
které jsou vzhledem 
k častému sezení u 
karet mezi bridžisty 
velice oblíbené. Mezi 
večerní turnaje patřil 
prestižní dvoukolový 
hlavní turnaj, ale také 
silvestrovský Guláš s 
divokými rozlohami 
nebo individuál s 

neméně di-
vokými part-
nery. Vý-
sledky byly k 
dispozici 
vždy ihned 
po skončení 
turnaje a k 
analýzám sloužily vytištěné soukromé frek-
vence i diagramy rozdání s uvedením opti-
málních závazků. Díky novému míchacímu 
stroji se nám zkrátila příprava partií na mi-
nimum.  
 

Výsledky turnajů 

Pondělí večer, Úvodní, 24 dvojic 
1. Vajdová, Vozábal 68.02 % 
2. Grosmanová, Modritzer 65.91 % 
3. Benák, Scháňka 60.55 % 
4. Fořt, Literák 58.28 % 
5. Macek, Urban 56.49 % 

Úterý dopoledne, jackpot 1, 20 dvojic 
1. Fořt, Petrovský 67.42 % 
2. Modritzer, Urban 63.13 % 
3. Benák, Scháňka 62.37 % 
4. Picmausovi 60.10 % 
5. Gerychová, Gucklerová 58.08 % 
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Středa dopoledne, jackpot 2, 20 dvojic 
1. Petrovská Urban 66.16 % 
2. Macek, Vacek 63.38 % 
3. Gerychová, Čech 62.37 % 
4. Pokorná, Fořt 61.36 % 
5. Gucklerová, Pick 57.07 % 

Neděle a pondělí večer, Hlavní, 24 dvojic 
  1. Petrovští 64.04 % 
  2. Fořt, Literák 60.15 % 
  3. Vajdová, Vozábal 59.90 % 
  4. Benák, Scháňka 56.49 % 
  5. Pokorná, Pick 56.17 % 
  6. Grosmanová, Modritzer 55.60 % 
  7. Březinová, Sochorová 55.28 % 
  8. Fišerovi 54.38 % 
  9. Henzlovi 52.92 % 
10. Železná, Říha 50.81 % 
 

 
Vítězové hlavního párového turnaje 

 

Čtvrtek, jackpot 3, 19 dvojic 
1. Benák, Scháňka 70.31 % 
2. Literák, Pick 68.58 % 
3. Pokorná, Fořt 62.67 % 
4. Picková, Čech 59.06 % 
5. Petrovský, Urban 56.25 % 

Čtvrtek večer, Individuál, 40 hráčů 
1. Baláš 62.39 % 
2. Březinová 60.26 % 
3. Modritzer 59.40 % 
4. Papoušková 58.76 % 
5. Hlaváčová 57.27 % 
6. Čížková 57.05 % 
7. Železná 56.62 % 
8. Weberová 56.41 % 
9. Literák 55.56 % 
    Gucklerová 55.56 % 
 

 
Vítěz individuálu Jirka Baláš 

Pátek, jackpot 4, 14 dvojic 
1. Grosmanová, Literák 63.79 % 
2. Benák, Scháňka 62.35 % 
    Petrovská, Fořt 62.35 % 
4. Fořtová, Petrovský 58.86 % 
5. Březinová, Modritzer 55.30 % 

 



 21

Pátek odpoledne, Guláš, 16 dvojic 
1. Fořtovi 68.83 % 
2. Papoušková, Vronská 60.06 % 
3. Urban, Železný 57.14 % 
4. Jandovi 55.19 % 
5. Henzlovi 53.90 % 
 

Po silvestrovském 
Guláši jsme rozdělo-
vali dárečky pro 
všechny zúčastněné a 
večer jsme slavili 
Silvestr. 

 
Raut byl skvělý, 
s řízečky, rostbífem, 
bramboráčky, ale i s 
uzeným lososem, kavi-
árem a exotickým 
ovocem. A jako vždy s 
výborným chilským 
vínem. O zábavu se 
staral se svou kytarou 
Honza Urban. 
 

 

Sobota, jackpot 5, 14 dvojic 
1. Fořt, Petrovský 70.08 % 
2. Hlaváčová Kristýna, Benák 60.61 % 
3. Grosmanová, Pokorná 58.71 % 
4. Železná, Říha 57.20 % 
5. Gucklerová, Petrovská 53.79 % 
 

 
Kristýna Hlaváčová  

Sobota večer, Mix, 19 dvojic 
1. Grosmanová, Modritzer 65.00 % 
2. Papoušková, Štáfková 62.81 % 
3. Petrovská, Fořt 59.94 % 
4. Fořtová, Petrovský 59.66 % 
5. Pokorná, Literák 58.31 % 
 

Neděle, jackpot 6, 16 dvojic 
1. Petrovská, Pokorná 73.05 % 
2. Literák, Petrovský 60.06 % 
3. Grosmanová, Urban 59.74 % 
4. Henzlovi 58.44 % 
5. Gucklerová, Benák 55.84 % 
    Čech, Pick 55.84 % 
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Neděle večer, závěrečný, 13 dvojic 
1. Pokorná, Petrovský 68.50 % 
2. Fořt, Literák 66.50 % 
3. Gucklerová, Petrovská 54.00 % 
4. Železná, Říha 53.50 % 
5. Březinová, Sochorová 51.50 % 
 

 
 
Po závěrečném turnaji následovalo vyhlašo-
vání vítězů, rozdělování cen a slavení. 
 

Sobota, poslední jackpot 7, 11 dvojic 
1. Gucklerová, Říha 65.63 % 
2. Pokorná, Petrovský 58.13 % 
3. Fořtová, Literák 56.88 % 
4. Štáfková, Železná 55.00 % 
5. Weberová, Urban 54.38 % 
 

Pořadí nejlepších hráčů a hráček: 
 
♥ Hráčky: 
 

1. Petrovská Alena 251 
2. Pokorná Jana 221 

3. Grosmanová Taťána 204
4. Gucklerová Kateřina 156
5. Železná Jarmila  120
6. Fořtová Eva 111
7. Březinová Jana 109
8. Henzlová Irena 95
9. Papoušková Doris 93

10. Vajdová Pavlína 87
 
♣ Hráči: 
 

1. Petrovský Mario 313
2. Fořt Tomáš 307
3. Literák Luboš 267
4. Benák Jaroslav 220
5. Modritzer Miloslav 215
6. Urban Jan 182
7. Scháňka Martin 172
8. Pick Petr 150
9. Říha Ivan 124

10. Čech Jan  107
 
V hotelu Holzbecher se nám líbilo, proto 
jsem tam objednala na příští rok znovu Sil-
vestra od 26. prosince 2011 do 2. ledna 
2012. a uvažuji i o přesunutí do Babiččina 
údolí také letního 
týdne na začátku léta 
2012. Výsledky bri-
džového týdne a další 
fotografie jsou na 
mých stránkách:  
http://www.bridgecz.cz/Eva/Silv2010zlic/ 
silv2010v.htm. 
� 
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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 
Oba v první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♦*) 2♠ ? 

Jih:   ♠J7   ♥842   ♦Q743   ♣AKQ5 
*) Precision, alespoň dubl a 11–15. 
 

Problém 2 
Oba v první, rozdával Sever, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

 1♣ pas 1♦ 

1♥ 1♠ pas ? 

Jih:   ♠Q53   ♥864   ♦KQJ86   ♣76 
 

Problém 3 
Oba v první, rozdával Západ, týmy. 

Západ Sever Východ Jih 

pas 1♥ kontra rekontra 

1♠ 2♥ pas ? 

Jih:   ♠AQ   ♥94   ♦A965   ♣98762 
 
Odpovědi: 

Problém 1 2 3 

Vozábal 3♠ pas pas 

Pěkný kontra 2♦ pas 

Kopecký kontra 2♦ 2 BT 

Čtenáři kontra 2♦ pas 

 
Problém 1 

David Vozábal: 
3♠. To mám z toho, že hraji takovýhle sys-
tém jako káro aspoň dubl :). Body na manš 
jakž takž mám, srdcový fit je vyloučený, 
v levných čert ví, jak to partner má. Když 
mám takováto vypečená zahájení, takže 
zkusíme zahrát 3 NT, pokud drží piky. Po-
kud řekne nějakou hláškou 4 v levné, že piky 
nedrží, budu mít lámačku, zda dorazit do 
5 v té levné s tím, že pravděpodobně to tam 
asi nebude. 

Pavel Pěkný: 
Kontra. Nemám sice srdcový čtyřlist, ale co 
se dá dělat - mám 11 bodů a povzbudit part-
nera bych měl. 

Michal Kopecký: 
Kontra. Nic chytřejšího mě nenapadlo, 
i když s malým třílistem ve druhé drahé to 
nevypadá moc lákavě. V zásadě jsem připra-
ven pasovat jakoukoli partnerovu odpověď, 
proti variantě 11–12 pravidelných hra jít 
skoro nemůže a proti listu s károvou barvu 
(oběma levnými) je do 5 v levné stále dale-
ko. Holt se mi může stát, že bude partner 
hrát 3/4♥ na trumfy 4–3, ale to je život 
a navíc to třeba bude dobrý závazek. Další 
výhoda kontra je, že dává prostor LHO se 
vyjádřit a tím pádem mi ujasnit, co se 
v partii děje. 

Čtenáři: 
Problém poslal Adam Kubica a je z hraní na 
internetu.  
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 ♠K54 
♥K53 
♦AK962 
♣J9 

 

♠A10 
♥QJ106 
♦J8 
♣108632  

♠Q98632 
♥A97 
♦105 
♣74 

 ♠J7 
♥842 
♦Q743 
♣AKQ5 

 

 
V praxi dal Jih kontra, Sever z mého pohledu 
trochu alibistické 2 BT a Jih dorazil do 3 BT. 
Východ vynesl pik a Západ vrátil ♥Q, kterou 
hlavní hráč samozřejmě nepokryl.  
 
Obrana může ještě hlavnímu hráči dát pro-
blém pokračováním srdcí. Ten se pak musí 
rozhodnout, kde je ♥A. Ale šestá nebo 
i sedmá holá piková dáma a nic v kartě je asi 
málo na blok i v první hře a tak spíš uhodne. 
V praxi ale pokračovali soupeři v třetím kole 
pikou a tak problém nebyl žádný.) 
 
Experti používali nejčastěji kontra a stejně 
tak čtenáři, kteří jej volili v 68%. Další hláš-
ky se u nich rozdělili rovnoměrně po několi-
ka procentech. 
 

Problém 2 

David Vozábal: 
Pas. Nejpravděpodobnější, co partner má 
vzhledem ke své dražbě a k tomu, že si sou-
peři srdce nefitli, je rozloha 4-3-1-5 a nor-
mální slušná primérka. S body na manš by 
měl skočit na 2♠. V takovém případě chci 

hrát radši 1♠ na 7 trumfů než 2♦ na 6. Teore-
ticky nám mohou jít nějaké podivné 3 NT, 
pokud má partner něco jako AKJx Qxx A 
QJxxx, ale ty rád oželím a ve zbývajících 
případech budu hrát správný částečný záva-
zek. 

Pavel Pěkný: 
2♦. I v případě, že už partner jasně slíbil 
trefový 5+list bych byl pro opakování kár. Je 
to sice jen pětilist, ale v podobných situacích 
bývá lepší hrát v barvě toho bodově slabšího. 
Jestli má partner minimum a jen singl káro, 
pak do 2♣ nenesu skoro nic a přitom 2♦ 
pořád budou mít šance. 

Michal Kopecký: 
2♦. Záleží, jestli slibuje 1♠ taky trefovou 
délku (pak oprava do 2♣) a jestli je forsing 
(jestli ne, tak pasuju). V ostatních případech 
si musím vybrat mezi dvěma variantami, 
které se mi dvakrát nelíbí – 1 NT a 2♦. 
U první možnosti je nebezpečí, že partner se 
silným listem skočí na 3 NT, spoléhaje na 
moje srdcové držení (což ještě taky nemusí 
být 100% špatně), do 1 NT se stažených 
srdcí ještě bát nemusím. Dražím 2♦, protože: 
a) Snad ušmoulám 8 zdvihů i proti singlu 

(dost to tak vypadá, protože se soupeři 
nefitli v srdcích a partner ukázal černé 
barvy). 

b) Partner může jít dál sám a potom jsem 
předal nejlepší informaci o svém listu. 

Čtenáři: 
Další dvě rozdání jsou z MS juniorů 
v Istanbulu v roce 2009, kde naši hráči Ko-
pecký Macura získali světové zlato. Vybrané 
partie dělaly většině juniorů potíže. Odvážní 
junioři se pouštěli v této partii příliš vysoko, 
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takže zde bylo dobré přibrzdit. To byl ostat-
ně problém ve více juniorských partiích. 
 
Experti volili 2♦ nebo pasovali. Podobný byl 
i poměr nejčastějších odpovědí čtenářů, 2♦ 
58% a pas 32%. Zde je jeden z argumentů 
čtenářů. Eva Fořtová: „2♦. Možná jsem to 
mírně podlicitovala, ale partner bude spíš 
rozlohový než silný, když nedal pobídkové 
kontra a moc to k sobě nejde.“ 
 

Problém 3 

David Vozábal: 
Pas. V podobných případech dobrovolná 
dražba partnera ukazuje, že má list, který 
skoro nestačí na zahájení 1♥. Se zahájením 
bodově v pořádku pasuje a čeká. Opět - 
pokud má zrovna xxx AKQJxx x xxx, mů-
žeme splnit manš, pokud sedí král pikový, 
ale jinak je hláška 3♥ příliš optimistická. 

Pavel Pěkný: 
Pas. Tady dost záleží na dohodách. Já jsem 
zvyklý, že tato akce partnera ukazuje zcela 
minimální list, který zahájil jen díky dobré 
rozloze. Proto je to pro mě jasný pas. Pokud 
mám ale partnerovu akci za dobrovolnou 
a vyjadřující alespoň malou rezervu, pak je 
na místě dražit a zvýšení na 3♥ bude zřejmě 
akorát. 

Michal Kopecký: 
2 NT. Partner slíbil minimum a 6list, do 4♥ 
je asi daleko, ale 9 zdvihů by se proti něče-
mu jako xxx - KQJxxx - Jx - Ax mohlo vy-
robit. Bez dobré srdcové barvy to nepůjde 
a partner by to měl vědět taky. Bohužel 
možná nepůjdou ani 2 NT, ale to je život. 
Každou barvu držím docela dobře, takže spíš 

jde o to vyrobit zdvihy. Případné 3♥ od part-
nera zapasuju. 

Čtenáři: 
Zajímavá partie. Vypadá, že nemáme nic 
navíc, partner ukázal absolutní minimum 
a tak musíme jít z kola ven. Tak také ocenila 
partii většina čtenářů i expertů. Jiří Emmer 
píše: „Takové 2♥ hrajeme (a myslím, že 
nejen my) jako varující, velmi slabé v rámci 
listu, který zahájil (tedy 6 srdcí a (10)11–12 
bodů). S čímkoli silnějším nebo slabým 
listem s jen pěti srdci se pasuje - rekontra 
odpovídajícího slibuje ještě jednu hlášku, čili 
jsme ve forcingové situaci, kterou partner 
může jen takto zrušit.“ 
 
Podrobnější pohled ale ukazuje, že sílu listu 
netvoří jen figury ale také jejich položení. 
Pik asi sedí a navíc zřejmě uděláme pikový 
snap. Eso kárové, je asi také užitečně polo-
žené a tak je čas ještě na jednu akci. Ve 
skutečné partii byly 4♥ k poražení jen díky 
rozloze trumfů 4–1, ale i při té šly při opatr-
né sehrávce splnit. 
 
Z expertů jedině Michal Kopecký podnikl 
další akci. Nabízí se zajímavá otázka, zda je 
to dáno jeho věkem nebo jeho světovým 
mistrovským titulem. Ale i třeba Aleš Med-
lín vycítil možnosti partie: „Myslím, že by se 
daly vylicitovat lehce podlimitní 3 NT. Např. 
proti xx AQJ10xx, Kx, QJx.“ 
 
Většina čtenářů však volila seriózní pas – v 
42%. Další hlášky 3♥ a 2 BT dostaly po 16% 
a zbytek tvořily nastřelené, ale v konkrétní 
partii dobře odhadnuté, hry 4♥ a 3 BT. 
� 
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MS počítačů 
2010 

 Tomáš Fořt 

 

 
 
Jak je již tradicí při mistrovství světa se 
hraje, většinou na stejné karty, i mistrovství 
světa počítačových programů. Letos ve Phi-
ladelphii bojovalo na již 14. mistrovství 
světa sedm nejlepších počítačových progra-
mů. Nechyběl samozřejmě ani horký favorit 
a loňský vítěz holandský Jack, tentokráte již 
ve verzi 5, ani vítěz roku 2008 francouzský 
WBridge5. Dalšími byli ostřílení borci ja-
ponský MicroBridge, další Holanďan Shark 
Bridge, americký Bridge Baron a německý 
Q-Plus. Jediný nováček byl domácí Moose 
Bridge. 
 
Kvalifikace se hrála na 32 rozdání a první 
čtyři postoupili do K.O. 

1. Wbridge FRA 110 VP 
2. Shark Bridge NL 108 VP 
3. Jack  NL 106 VP 
4. Bridge Baron USA 103 VP 
------------------------------------------------------ 
5. Q-Plus GER 99 VP 
6. Microbridge JPN 74 VP 
7. Moose Bridge USA 6 VP 
 
Moose se musí ještě mnoho učit, ale i z toho 
je vidět, jak daleko jsou již zavedené počíta-
čové programy. 
  
O pořadí v kvalifikaci rozhodoval až posled-
ní zápas, když v něm porazil Shark vysoko 
24:6 Q-Plus. A zde je ukázka z tohoto zápa-
su, kde právě poražený Q-Plus skvěle bránil. 
 
Rozdával Sever, oba v druhé. 
 ♠AJ10 

♥J109 
♦762 
♣10762 

 

♠Q98 
♥AKQ52 
♦Q94 
♣A3  

♠764 
♥743 
♦K3 
♣KJ942 

 ♠K532 
♥86 
♦AJ1085 
♣Q8 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Shark Q-Plus Shark Q-Plus 
 pas pas pas 
1♥ pas 1 BT pas 
2 BT pas 3♥ pas… 
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Sever vynesl ♠J, Jih vzal králem a vrátil pik. 
Hlavní hráč sice nedal dámu a piky zabloko-
val, ale Sever po ♠10 odehrál ještě ♠A 
a přepustil Jih na ♦A. Čtvrtý pik vypromoval 
Severu porážející zdvih v trumfech. Upozor-
ňuji, že počítače nehrají na otevřené karty, 
neznají karty ostatních a vidí jen to, co by 
viděl každý jiný hráč. 
 
A další partie z třetího kola kvalifikace, ve 
které Shark získal velký zisk na Jacka. 
 
Rozdával Jih, NS v druhé. 
 ♠7 

♥8652 
♦A83 
♣QJ865 

 

♠10965 
♥K7 
♦QJ652 
♣A3  

♠AKQ8 
♥AQJ10943 
♦- 
♣42 

 ♠J432 
♥- 
♦K10974 
♣K1097 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Shark Jack Shark Jack 
   pas 
pas pas 2♣ pas 
2♦ pas 2♥ pas 
2 BT pas 4♥ pas 
4 BT pas 6♦ pas 
6♥ pas pas pas 

 

6♦ ukazovalo dvě klíčové karty a chicane 
v kárech. Inu, „žralok zuby má jak nože“ 
a licitační systém ostrý jak žiletka. 
 
Jack měl na Jihu těžkou volbu a nakonec 
vynesl malý pik, čímž partii zadal. 
 

Západ Sever Východ Jih 
Jack Shark Jack Shark 
   pas 
pas pas 2♣ pas 
2♦ pas 2♥ pas 
2♠ 3♣ 4♥ pas 
4 BT pas 5♠ pas 
6♥ pas pas pas 

 
Na druhém stole Jack použil klasického Key 
card Blackwooda, kde 5♠ ukazovalo dvě 
klíčové figury a ♥Q. Shark však s výnosem 
neměl problém po trochu divokém výnoso-
vo-obraném zásahu Severu. 
 
Na dalších stolech byla partie možná ještě 
zajímavější. Micro Bridge zahájil ne moc 
šťastně 4♥ a splnil po pikovém výnosu 
13 zdvihů na pseudoskvíz.  
 
Q-Plus hrál zajímavých 6♠ za Západu. Asi je 
správné hrát 7♠, se kterými není při trumfech 
3-2 problém a při rozloze 4-1 jich po dobrém 
výnosu nejde ani 6. Sever dobrý výnos našel 
a proti 6♠ zvolil ♦A. Q-Plus ale odpověděl 
pěkným zahráním. Snapl dámou a zahrál ze 
stolu ♠8. Pokud Jih vezme, má hlavní hráč 
obrovskou šanci na úspěch i proti trumfům 
4-1. V této partii ovšem ne, protože Jih vrátí 
tref a jeho chicane srdcová zaručuje, že se 
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hlavní hráč nedostane do ruky na vytrumfo-
vání. Jih ale neriskoval, že hlavní hráč má na 
přechod ještě ♣Q a ♠8 propustil, čímž si 
zachoval kontrolu nad partií a hlavní hráč 
musel padnout. 
 
Semifinále se hrála na 64 rozdání: 

  Celkem 

WBridge5 154 

Bridge Baron 123 

 

 Celkem 

Shark Bridge 58 

Jack 183 

 
Finále na 64 rozdání: 

 Celkem 

WBridge5 119 

Jack 150 

 

 
 
Ve finále nakonec zvítězil Jack nad WBridge 
a Hans Kuijf převzal od Alana Levyho cenu 
pro nejlepší program a vítězství v World 
Computer Bridge Championships. Za rok 
bude Jack obhajovat v domácím prostředí při 
Bermuda Bowl v Holandsku. � 

 

Lámejte si 
hlavu 

 Tomáš Fořt 

 

Problém 1 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠J92 

 
♠K8543 

 

Problém 2 
Rozdání 1, rozdával Východ, oba v první. 
 

♠KJ 
♥A107 
♦AQ8765 
♣K8 

 
♠A4 
♥K86 
♦3 
♣AQ109543 

 
Šest z osmi párů mistrovské soutěže skončilo 
v 7♣ z Jihu. Jaká je nejlepší cesta ke splnění 
závazku, když Západ vynesl ♠10? 
� 
 

 

 


