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Párový přebor 
mixů 
Tomáš Fořt 

 
Jak je v posledních letech zvykem, ko-
nal se i letos koncem května párový 
přebor smíšených dvojic. Účast není 
veliká, již také tradičně horko těžko 
překračuje požadovaných 22 dvojic. 
Doby, kdy se o postup na takový přebor 
bojovalo v krajských kvalifikacích, jsou 
již dávno zapomenuty. Také letos se 
zúčastnilo jen 25 dvojic. Z nichž se na 
předních pozicích umístili téměř stejně 
jako minulý rok: 
 
1. Hoderová – Pulkrab 64,2% 
2. Hnátová – Pavlík 58,1% 
3. Dudková – Šlemr 56,8% 
 

 
Medailisté 

 
V párovém turnaji mohou o dobrém vý-
sledku rozhodovat i nízké závazky 
a i v takovém závazku je možné použít 
techniky, které máme spojené spíše 
s koncovkami závazků na vysokém 
stupni. 
 

Druhé kolo, krabice 1, rozdával Sever, 
oba v první. 
 
 ♠J832 

♥KQ6 
♦AK2 
♣A109 

 

♠974 
♥AJ862 
♦J107 
♣K6  

♠AKQ  
♥1073 
♦Q63 
♣8742 

 ♠1065 
♥94 
♦9854 
♣QJ53 

 

 
Západ Sever Východ Jih 
Fořt Janková Fořtová Scháňka 
 1♦ pas pas 
1♥ kontra 2♥ pas… 

 
Jana Janková vynesla ♦A, pokračovala 
♦K a pak zahrála malý pik. Jih namar-
koval sudý počet kár a lichý piků. 
V kontextu dražby je rozloha i síla Se-
veru celkem jasná. Neposlala snap, tak-
že Jih má čtyři kára a Sever tři. Stejně 
tak po zahájení 1♦ a marce počtu 
v pikách má Sever čtyři piky a Jih tři. 
Takže je naprosto bezpečné (proti sil-
ným soupeřům) stáhnout sám ještě jed-
no káro a dva piky a pak teprve zahrát 
trumfový impas. Sever je v bezvýchod-
né situaci a zadá každou kartou, kterou 
zahraje. Jen škoda, že jsem na toto za-
hrání přišel až za minutu po skončení 
partie, nezamyslel jsem se víc již v prů-
běhu hry a nezvýšil si šanci. Z licitace 
a obrany mi bylo jasné, že Jih má kratší 
trumfy a tak jsem bezelstně zahrál na 
dubl figuru u něj. 
� 
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ME v Dublinu 
Tomáš Fořt 

 
 
Není tak dávno, co se konávaly kvalifi-
kace na reprezentaci, ale letos žádný 
český tým na ME do Dublinu nejel. Tím 
se Česko zařadilo vedle zemí jako Al-
bánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, 
Faerské ostrovy a další. Faktem je, že 
letos nevyslalo žádnou reprezentaci ani 
Slovensko. Jedinými českými zástupci 
se tak stali Erdeovi a Mašek, kteří se ale 
účastnili jen jako diváci, případně dele-
gáti na konferenci EBL. 
 
Důvody jsou, myslím, velice podobné 
těm, pro které klesá i účast na domácích 
soutěžích. Účast na takové akci je ná-
kladná a stojí hodně volného času. Zře-
jmě také přispívá nepřehlednost a malá 
informovanost. Vlastně až na poslední 
chvíli se většinou dozvíme, zda je ta 
která reprezentace vůbec obsazena 
a kým. 
 
Ale i zbytek Evropy má problémy, 
i když ne až takové, že by o reprezenta-
ci nebyl zájem. Již na minulém ME 
v Ostende si mnozí zástupci svých bri-
džových svazů stěžovali na situaci, kdy 
jim nejlepší hráče odtahují bohatí spon-
zoři do Ameriky, kde mají v termínech 
ME jiné soutěže, a záviděli například 
Itálii, kde Maria Teresa Lavazza italský 

tým jmenovala i sponzorovala. Ta ale 
letos ohlásila, že se vzdává funkce kapi-
tánky a tak i Itálii možná čekají hubené 
roky. Bez Lavazzy, která 11 let vedla 
družstvo srovnatelné s Blue teamem, 
nebude tak snadné motivovat hráče, kte-
ří si zvykli na mimořádné podmínky.  
 
Naopak jedním z favoritů ME se stal 
bývalý trpaslík Monako. Ale z rodilých 
Monačanů tam zůstal jen nehrající kapi-
tán. Posuďte sami: Fantoni – Nunes, 
Helgemo – Helness, Multon - Zimmer-
mann, Allavena npc., Martens trenér. Za 
tímto týmem ale stojí právě Zimmer-
mann.  
 
V kvalifikacích se utkaly systémem 
každý s každým dvě skupiny po 17 tý-
mech. Prvních 9 postoupilo do finále 
konaného druhý týden. Zde hrály již jen 
proti družstvům z druhé skupiny. Hrálo 
se nejen o titul mistra Evropy, ale i po-
stup na Bermuda Bowl, který se bude 
konat příští rok na Bali.  
 
Ve skupinách se velká překvapení ne-
konala. Itálie vyhrála skupinu “A“ a na 
poslední chvíli se na deváté místo do-
stalo o 2 VP i Norsko, když vyhrálo 
svůj poslední zápas 25:1, kdežto Maďa-
ři jen 18:12. Oba týmy měli šanci, pro-
tože bojovaly proti zemím z úplného 
konce tabulky.  
 
Ve skupině “B“ to bylo podobné. Zvítě-
zilo favorizované Monako a překvapil 
jen postup Švýcarska a Rumunska. Na-
opak jsem spíše předpokládal postup 
Dánska a Rakouska. V druhé polovině 
kvalifikace také zabrali Poláci, jejichž 
postup do finálové skupiny byl zpočát-
ku ve výrazném ohrožení. Z posledních 
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sedmi zápasů však dosáhli průměr 
23 VP. Nepočítám ale nešťastný zápas 
s Monakem, který prohráli 0:25. 
 

 
Mistři Evropy 

 
Mistrem Evropy se stalo podle předpo-
kladů Monako, i když v přímém měření 
sil jej Itálie dokázala porazit 22:8. 
A zde je šestice postupujících na Ber-
muda Bowl. 
 

1. Monako 304.0 

2. Holandsko 290.0 

3. Itálie 286.0 

4. Anglie 279.0 

5. Polsko 276.7 

6. Německo 273.5 

 
Hráči Monaka se také ocitli na čele bu-
tlera, ale vedoucí Multon – Zimmer-
mann s +1,8 IMP na rozdání jich ode-
hráli ve finálové části jen 20. V kvalifi-
kaci ale hráli 160 krabic (s butle-
rem -0,11 IMP/rozdání) a tak jim titul 
také náleží. 
 
Ani druhé místo není překvapení. Ho-
landsko sklízí jeden úspěch za druhým 
a jejich tým je velice silný. Jejich nej-
silnější dvojicí je zřejmě Brink - Drij-
ver, ale i Muller – Wijs patří k nejlep-

ším na světě. Muller je znám svou pře-
mýšlivosti a i zde předvedl, že přemýš-
let umí. Zaujal i komentátora na BBO, 
když mě pobavil jeho výrok v zápase 
proti Monaku: „Krabice 1, zdvih 2, 
Muller přemýšlí.“ Stejně jako v Ameri-
ce dostala dvojice Meckstroth – Rod-
well souhrnný název Meckwell a Italo-
vé Fantoni – Nunes název Fantunes, 
začali být Wijs a Muller nazývání ko-
mentátory Wijsmuller. 
 
Ukázalo se také, že Itálie se bez nejsil-
nějších dvojic stane jen jedním ze sil-
ných evropských družstev a Norsko bez 
své nejsilnější dvojice skončilo dokonce 
až na 15. místě. Naopak Polsku výrazně 
pomohla účast dvojice amerických kra-
jánků Balicki – Žmudzinski, kteří ve 
finálové části odehráli všech 9 zápasů 
(s butlerem +0,75 IMP). Všechny zápa-
sy ve finále hráli ještě jen Helness – 
Helgemo (+0,68 IMP), Brink – Drijver 
(+1,12 IMP) a Bulhaři Karakolev – Mi-
hov (-0,15 IMP).  
 
Ukázalo se mnoho zajímavých rozdání, 
snad některá zpracuji, ale ty nejzajíma-
vější již byla uveřejněna v bulletinech 
z mistrovství. Zaujaly mě některé lici-
tační tendence, například rozšiřují se 
sekvence s transferovou dražbou. Nebo 
slabé zásahy (i se slabou barvou) na 
prvním stupni. Na druhém naopak bý-
vají zásahy docela silné. Názory na blo-
ky se mezi hráči zatím stále různí. Viděl 
jsem bloky, na 3 body i na 11. 
 
Mistry Evropy v kategorii seniorů se 
stala Francie, druhé skončilo Polsko 
a třetí překvapivě Skotsko. V ženách 
zvítězila Anglie, stříbro získala Francie 
a bronz Turecko. � 
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Dojmy z 
Dublinu 
Jana Erdeová 

 
 
Jak už Tomáš avizoval, z celého Česko-
Slovenska jsme do Dublinu vyrazili je-
nom my. Tedy, bridž se v podstatě ani 
nehrál v Dublinu, ale v golfovém hotelu 
City West, který ležel u vesničky 
Saggart asi 20 km od centra Dublinu, 
kde jsme bydleli. Jelikož proplétat se 
autem centrem města bylo dost zdlou-
havé, cesta tam trvala skoro hodinu. 
Bridžoráma už také není, co bývala, 
protože letos ani nepřenášeli živé zábě-
ry na hráče, pouze BBO1 (což dost čas-
to byli Irové…) s komentářem a vý-
sledky ostatních zápasů.  
 

 
 
Těch tam ale většinou moc nebylo, pro-
tože na rozdíl od klasického vugraphu, 
který začínal posledními dvěma partie-
mi, tady běželo všechno souběžně, tak-
že právě hranou partii mnohokrát neměl 
dohranou ještě skoro nikdo. Když se 

k tomu ještě přičte, že poprvé po mnoha 
letech se už v bridžárně ani nenacházely 
stánky Lavazzy s výbornou kávou se 
šlehačkou, bylo mnohem příjemnější 
sledovat zápasy u počítače, kde si člo-
věk může vybrat mač dle vlastního uvá-
žení, popřípadě překlikávat…  
 
Takže jsme v bridžárně byli jen asi dva-
krát a kromě toho se Máša zúčastnil 
konference delegátů. Ovšem náš bri-
džový svaz má pouze jeden hlas (zatím-
co například Francie nebo Holandsko 
asi 7), hlasování tedy příliš neovlivnil. 
V rámci úspor se nekonal ani žádný zá-
věrečný banket se vstupenkami, takže 
jsme se mohli bez problémů zúčastnit 
závěrečného vyhlašování výsledků, kte-
ré bylo celkem stručné (a bez kulturního 
programu), následované jen krátkým 
koktailem. Ceremonii jsem fotila hned 
pod podiem, takže jsem zblízka viděla, 
jak si z hráčů „Monaka“ dělali všichni 
legraci, když začali hrát hymnu, kterou 
pravděpodobně slyšeli poprvé v živo-
tě… Ostatní na podiu i pod ním je vese-
le povzbuzovali, ať zpívají, a když zača-
li cosi pobrukovat, tak skandovali 
„words, words!“ ) 
 
Atmosféra i organizace šampionátu byla 
myslím výborná, builtenů bylo dost 
a daly se sehnat i po několika dnech, 
parkování bez problémů (což bývá 
u bridžových podniků spíš světlá vý-
jimka…), škoda, že nehrál žádný z na-
šich týmů, který bychom mohli povzbu-
zovat. Počasí bylo asi také nadprůměr-
né, několik dní svítilo sluníčko a skoro 
nepršelo, Irsko je krásné a plné pamá-
tek, Dublin příjemné město plné turistů, 
Irové milí a vstřícní, takže dovolenou 
v Irsku mohu každému doporučit. � 
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Na 100% 
Tomáš Fořt 

 
Elegantní sehrávkou se blýskl Roy 
Welland na turnaji na Manhattanu. 
 
Rozdával Jih, oba v první. 
 ♠103 

♥Q63 
♦Q9 
♣AKJ865 

 

♠9764 
♥AJ974 
♦KJ6 
♣9  

♠A85 
♥5 
♦10875 
♣Q10732 

 ♠KQJ2 
♥K1082 
♦A432 
♣4 

 

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

 
Západ vynesl optimisticky ♥7, kterou 
vzal Jih osmičkou. Jih hned vrátil malé 
srdce do devítky a damy. Východ 
zahodil malou trefu. To vypadá pro 
trefovou barvu dost pesimisticky. 
Hlavní hráč nyní rozehrál piky, které 
Východ vzal a aby nevypracoval devátý 
zdvih vrátil pik. Sehrávající odehrál 
ještě oba zbylé piky a zahodil ze stolu 
další dva trefy. I Východ zahodil na 
čtvrtý pik tref. Na odehrané dvě trefy 
zahodil Jih a poté i Západ káro.  

 

 ♠- 
♥6 
♦Q9 
♣J8- 

 

♠- 
♥AJ4 
♦KJ 
♣-  

♠- 
♥- 
♦10875 
♣Q 

 ♠- 
♥K10 
♦A43 
♣- 

 

 
Hlavní hráč potřebuje ještě dva zdvihy. 
Pokud má ♦K Východ, vpustí jej tre-
fem, pokud Západ zahraje srdce. Ale 
když netrefí kde ♦K, 3 BT nesplní.  
 
Welland našel sto procentní a navíc ve-
lice elegantní řešení. Zahrál ze stolu tref 
a zahodil ♦A! Východ musí zahrát káro 
a ať je ♦K kdekoliv, hlavní hráč se ka-
rovou dámou dostane na stůl na vypra-
covanou trefu.  
� 
 
 

Druhý dává 
malou? 
Tomáš Fořt 

Máte rádi bridžová pravidla a poučky? 
Stále slyšíme: „Na figuru figura,“ 
„Druhý dává malou“ a podobně. Příliš 
často ale zapomínáme na to, že pravidla 
nám pomáhají pro zjednodušení rozho-
dování a že ve skutečnosti je třeba kaž-
dý problém rozmýšlet jednotlivě. Na 
posledním Bermuda Bowl přišlo rozdá-
ní, které jasně ukázalo, že každé pravi-
dlo má výjimku.  
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Rozdával Západ, NS v druhé. 
 

 ♠K84 
♥K10986 
♦A103 
♣82 

 

♠Q95 
♥532 
♦Q9854 
♣74  

♠J63 
♥AQJ7 
♦KJ 
♣AKJ9 

 ♠A1072 
♥4 
♦762 
♣Q10653 

 

 
Na většině stolu hrál Východ 2 BT nebo 
3 BT a přicházel trefový výnos. Ten 
hlavní hráč pustil do devítky a zahrál 
♦K. A opět většina obránců vzala druhé 
káro a podehrála trefy. Zdvih vzal hlav-
ní hráč esem a zkusil se pikovou barvou 
dostat na stůl. Zahrál pik do devítky 
a již mu nic nemohlo zabránit časem se 
dostat na vysoká kára. Samozřejmě Se-
ver mohl propustit ještě jedno kolo kár, 
ale proč dávat zbytečně soupeři zdvih, 
když lze elegantně zabránit pikovému 
vstupu.  
 
Jih měl na druhém místě na malý pik 
položit desítku! „Druhý dává vysokou.“ 
Pak samozřejmě tu poučku znovu poru-
ší, až hlavní hráč v dalším kole z ruky 
zahraje malou od J6, když položí eso. 
Naopak zahraného kluka by musel pro-
pustit a v žádném případě nepokrývat 
figuru figurou. Stejný výsledek by při-
neslo v první kole piků vskočit do 
prázdna esem a v druhém na malou po-
ložit desítku. Podobně, kdyby hlavní 
hráč zahrál v prvním kole piků klukem, 
nesmí Jih pokrýt figuru figurou, ale mu-
sí propustit.  
� 

 

Lámejte si 
hlavu - řešení 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
 
Západ zahájil slabým BT a partner do-
ložil 3 BT. Do nich vynáší Sever ♠6, 
třetí nebo pátou. Jih přidává dvojku 
a hlavní hráč bere zdvih. 
 
♠Q74 
♥Q1074 
♦AJ93 
♣K3  

♠J93 
♥A 
♦KQ4 
♣A98742 

 
Jak bude dál sehrávat? 
 
----------------------------------------------- 
 
Zde je celé rozdání ze Slavonického 
turnaje týmů.  
 
 ♠AK1086 

♥KJ5 
♦86 
♣1065 

 

♠Q74 
♥Q1074 
♦AJ93 
♣K3  

♠J93 
♥A 
♦KQ4 
♣A98742 

 ♠52 
♥98632 
♦10752 
♣QJ 

 

 
Sever má zřejmě páté AK v pikách, 
když s šestilistem by asi zasáhl. Proti 
šestilistu byste se mohli zkusit odbránit 
bezpečnějším rozehráním trefů, ale proti 
pětilistu to nebude nic platné. Existuje 
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ale možnost, že Sever má i krále srdco-
vého a třílist trefový. Pak po odehrání 
čtyř kár bude muset zahodit od trefů, 
srdcí nebo od piků. Pokud zahodí pik, 
nevyroste nám sice zdvih přímo, ale 
nyní již můžeme vypracovat trefy. 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Západ. 
 

♠AJ 
♥Q109 
♦AKQ1084 
♣92 

 
♠96 
♥KJ32 
♦52 
♣A7653 

 
Západ Sever Východ Jih 
Forrester Erichsen Crouch Selway 
pas 1 BT 4♠ kontra 
pas 5♦ pas…  

 
Jak budete sehrávat po výnosu ♠K? 
 
------------------------------------------------ 
 
Erichsen vzal pik, odehrál jedno vysoké 
káro a zahrál ♥10. Východ vzal, stáhl 
vysoký pik a zahrál ♣10. Erichsen ale 
vzal tref esem, vyimpasoval káro a na 
srdci zahodil ztrátový tref. Klíčové je, 
že při pikách 8-1 se pravděpodobnost, 
že sedí ♦J, zvyšuje až k 70% a pravdě-
podobnost kárové rozlohy 3-2 naopak 
snižuje z původních 68 na 35%. Takže 
impas má zhruba dvakrát větší šanci než 
vypadnutí. 

Celé rozdání: 
 
 ♠AJ 

♥Q109 
♦AKQ1084 
♣92 

 

♠5 
♥8764 
♦J976 
♣KJ84  

♠KQ1087432 
♥A5 
♦3 
♣Q10 

 ♠96 
♥KJ32 
♦52 
♣A7653 

 

 
A aby to nebylo málo, v druhé místnosti 
soupeři po Robsonově trumfovém vý-
nosu proti 4♠ vzali hned první tref 
a umožnili splnit na protilince také hru. 

Problém 3 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠Q54 

 
♠AJ932 

 
Zaimpasujte do kluka. Pokud jej soupeři 
vezmou, odehrajte dámu. Pokud kluk 
drží, máte dvě rovnocenné možnosti. 
Zahrát malou do devítky nebo zahrát 
dámou. První volíte, pokud je spíše 
kratší Východ, druhou, pokud je spíše 
kratší Západ.  
 
Na pět zdvihů máte pravděpodobnost 
14%, na čtyři 74%, na tři 10% a na dva 
2%. Pokud ale předpokládáte krátkost 
u Západu, můžete rovnou zahrát ze sto-
lu dámou. 
� 
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Pětikartové 
koncovky 
Pavel Stříž 

Koncovky zveřejnil Richard Pavlicek. 
Původně je vytvořil George S. Coffin 
a typograficky upravil Pavel Stříž. Ri-
chard Pavlicek laskavě svolil Pavlu 
Střížovi k jejich zveřejňování s tím, že 
u koncovek z pedagogických důvodů 
nedoporučoval současně zveřejňovat 
jejich i řešení. 
 

01 Avoidance 

 

02 The Pitt coup 

 

03 Gambit and jettison 

 

04 Forced finesse 

 

05 Strip setup finesse 

 
� 
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Licitační 
soutěž 
Tomáš Fořt 

 
Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží 
přirozeně na základě Standard Ameri-
can, tedy drahé pětilisty, silný BT, jed-
nobarevné bloky. 
 

Problém 1 
Oba v první, rozdával Západ, páry. 
Západ Sever Východ Jih 
1 BT 2♥*) 2♠ ? 
Jih:   ♠J754   ♥543   ♦10542   ♣AK 
*) 5list srdcový a 4list levný, 8-14 bodů 
 

Problém 2 
NS v druhé, rozdával Sever, týmy. 
Západ Sever Východ Jih 
 1♣*) 5♥ ? 
Jih:   ♠AQ754   ♥-   ♦42   ♣K106432 
*) Precision – 16+ bodů 
 

Problém 3 
NS v druhé, rozdával Západ, páry. 
Západ Sever Východ Jih 
3♠ pas pas ? 
Jih:   ♠92   ♥K7   ♦AKJ943   ♣K76 
 

Odpovědi: 
Problém 1 2 3 
Kopecký 3♥ 5 BT 3 BT 
Medlín 3♥ pas pas 
Frabša pas 5 BT 4♦ 
Hnátová 2 BT 5 BT 4♦ 
Čtenáři    

Problém 1 

Michal Kopecký: 
3♥. 100% akce - buď to tam mají oni 
nebo my, v každém případě jsou 3♥ ví-
tězná akce. Otázka je, jestli oflekovat 
3♠, až je řeknou - spíš asi ano, mám asi 
tři zdvihy a partner něco přinese, pokud 
partner přes 3♠ nebude dražit 4♥, je 
pravděpodobně relativně pravidelný 
a tím pádem spíš bodově silnější + pod-
le zákona o počtu zdvihů bude v partii 
zdvihů jen cca 16. Tohle téma má ostat-
ně velmi pěkně rozebráno Kit Woolsey 
ve své knize "Matchpoints". 

Aleš Medlín 
Zatímco splnění 3♥ je nejisté, poražení 
2♠ je poměrně pravděpodobné. Držel 
bych se zde pravidla totálních zdvihů 
a při 8 trumfech bych na 3. stupeň ne-
šel. Tolik impová úvaha. V páráku je 
možné spekulovat i jinak. 2♠ -1 nebude 
proti našim 2♥ příliš dobrý výsledek. 
Jestliže zadražíte 3♥, možná řeknou 
soupeři 3♠ a ty okontrujete. Když je ne-
řeknou, mohou se 3♥ splnit, a nebo to 
bude téměř stejně špatný výsledek, jako 
2♠ -1 nebo dokonce 2♠ splněno. 

Zdeněk Frabša 
Pas. Předražení na 3. stupeň mi přijde 
veliké riziko jen s osmikartovým fitem. 
Zahajitel si se mnou může dělat, co 
chce, má teď dobrý přehled o rozložení 
listů a bude vědět, zda kontrovat, nebo 
předražit. V levné fit zaručený nemám. 
Myslím, že riziko není úměrné možné-
mu zisku. Raději počkám, zda soupeři 
splní 2♠. 

Daniela Hnátová 
2 BT. Partner zadraží levnou a pokud to 
budou trefy, opravím do srdcí. Náš zá-



 
S t r á n k a | 11 

vazek je na hranici splnitelnosti - tzn. 
vypadá to, že maximálně bez jedné 
a soupeři mohou předražit na 3♠, které 
tam již také nemusí být (zatímco 2♠ 
jsou tam zcela jistě). Body jsou přibliž-
ně půl na půl (můj partner bude mít na 
zásah 9 až 12 bodů). Východ pravděpo-
dobně má buď pětilist tak s 5 či 6 body 
či šestilist - zřejmě aspoň s jednou pi-
kovou figurou, tzn. do našich barev ma-
ximálně jednu figuru. Pokud má partner 
kára a dubl pik - vydáme dva pikové 
zdvihy a dva až tři červené (ideální mi-
nimum xx, AQxxx, KJxx, xx), pokud 
má trefy - vydáme 2 pikové, 2 karové 
a zřejmě trumfový zdvih (ideální mi-
nimum xx, AQ10xx, xx, Q10xx). 

Čtenáři: 
Rozdání je z hlavního párového turnaje 
ve Slavonicích. V této partii bylo správ-
né dražit dál. Šly 3♥ i 3♦ a soupeřům 
2♠. 
 
 ♠2 

♥AJ1082 
♦AJ98 
♣742 

 

♠Q96 
♥KQ9 
♦KQ6 
♣QJ86  

♠AK1083 
♥76 
♦73 
♣10953 

 ♠J754 
♥543 
♦10542 
♣AK 

 

 
Experti dávali přednost 3♥ a i mezi čte-
náři byly 3♥ s 35% populární volba. 
Důvody pro ně uvádí například Jakub 
Švejnar z Liberce: „I kdybych počítal s 
partnerovým maximem, nemáme 26 
bodů na srdcovou hru. Máme s partne-
rem srdcový fit, budu doufat, že splní-

me 3♥ a nebo spadneme bez kontra." 
Pas ale získal u čtenářů ještě o deset 
procent více, celkem 45%. 
 

Problém 2 

Michal Kopecký: 
5 BT. Nikdy jsem silný tref nehrál, ale 
řeknu 5 BT jako dvě barvy s plánem 
pasovat 6♣ a 6♦ opravit do 6♠. 

Aleš Medlín 
Pas. Po silném trefu je obrana proti blo-
kujícím zásahům na denním pořádku 
a je třeba si ji pečlivě připravit. Pro vy-
sokostupňové bloky používám konven-
ci, kterou popsala ve své knize Sabine 
Auken. Pas je forcing a žádá partnera 
o kontra. Poté můžete trestně pasovat, 
a nebo (jako v tomto případě) dražíte 
bližší ze dvou barev a ukazujete tím 
dvoubarevný list. Přímé kontra je po-
bídkové a přímá dražba barvy ukazuje 
jednobarevný list. V tomto případě bych 
tedy pasoval s následnou dražbou 5 BT, 
ukazuji silný dvoubarevný list doufaje, 
že mě partner pochopí. 

Zdeněk Frabša 
5 BT. No, co mám dělat. Budeme vybí-
rat závazek na 6. stupni. Partner musí 
počítat, že nabídka bude na dvou libo-
volných barvách. 

Daniela Hnátová 
5 BT. Pokud partner má minimum, vy-
bere barvu - po dražbě 6♣ zapasuji, po 
6♦ opravím do 6♠. Pokud partner má 
víc než minimum, je to již na něm, já 
jsem svůj list nadražila. Ideální karta na 
ukázku toho, co mi vadí na Precisionu. 
O bodech bych měla stejnou představu 
i v každém jiném systému, ale měla 
bych aspoň základní info o barvě či roz-
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loze u partnera. Proto se přikláním 
k hlášce 5 NT - rezignuji tím pravděpo-
dobně na vydražení velkého slemu, ale 
ten tam také nemusí být - pokud má 
partner dlouhá kára a jen třílisté fity do 
mých barev (a ty se nám nedělí). 

Čtenáři: 
Rozdání z 1. slovenské ligy zaslal 
Adam Kubica: „V praxi bola zvolená 
kontra, partner 6♦, pas, pas, kontra, Vý-
chod opravil do 6♠, ktoré, jemne pove-
dané, neviedli k zdarnému výsledku.“ 
 
Celé rozdání: 
 
 ♠K108 

♥J 
♦AQJ106 
♣AJ75 

 

♠J9632 
♥854 
♦97 
♣Q98  

♠- 
♥AKQ1097632 
♦K853 
♣- 

 ♠AQ754 
♥- 
♦42 
♣K106432 

 

 
Experti volili nejčastěji 5 BT (případně 
forcing pas) a nechávali partnera zvolit 
lepší barvu. Čtenáři nabízeli až 9 mož-
ných hlášek. Nefrekventovanější mezi 
nimi bylo 6♣ s 30% a 5♠ s 25%. Žádná 
další odpověď již nezískala přes 10%. 
 

Problém 3 

Michal Kopecký: 
3 BT. Těžká hra, partner asi pikovou 
zádrž mít bude, případně jsou soupeři 
zablokovaní. Radši bych měl jen singl 
pik, pak by na partnera vycházela i dél-
ka a šance, že nám stáhnou 7 zdvihů, se 

výrazně sníží. Něco taky možná půjde 
poznat z výrazu RHO. Dražit 4♦ se mi 
nezdá jako řešení, do 5♦ je s mým lis-
tem hrozně daleko. Navíc pokud má 
RHO pikový fit a já řeknu 3 BT dosta-
tečně rychle a sebevědomě, je slušná 
šance, že mi je za tohoto stavu manší 
soupeři odbrání. 

Aleš Medlín 
Pas. V páráku raději trochu podlicituji. 
Do 5♦ je daleko a 3 BT bude těžké vyli-
citovat (kontra? nebo rovnou 3 BT 
a doufat v zádrž u partnera?). Raději 
budu spekulovat na lehce podprůměrný 
až průměrný výsledek za 1-2 pády ve 
3♠. 

Zdeněk Frabša 
4♦. Moc se mi chce říci 3BT, ale asi by 
to nebylo dobré. Po kontru a následných 
4♥ partnera nebudu vědět co dělat. 
Když partner nabídne 4♥ po 4♦, budu 
spokojený. 4♦ mají největší šanci do-
vézt naší linku do správného závazku. 

Daniela Hnátová 
4♦. Ani nevím, co k tomu dodat - na-
prosto zřejmá hláška bez alternativ. 

Čtenáři: 
Zajímavé rozdání, kdy jsou proti všem 
dobrým bridžovým zvykům zřejmě nej-
lepším řešením 3 BT bez zádrže. Plyne 
to i z hodnocení australských expertů, 
kdy jich až 65% volilo 3 BT a jen 20% 
4♦. Australští čtenáři dávaly přednost 
bezpečnějším 4♦ v 47%, pas získal 22% 
a 3 BT 21%. U nás také čtenáři nejčas-
těji zvolili 4♦ v 50% a pak již následo-
valo kontra s 25%. 
 
Zajímavé jsou i odpovědi zahraničních 
expertů.  
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Christer Enkvist:  
„3 BT. Sorry partnere, měl jsem trefo-
vého krále v pikách.“ 

Mike Lawrence: 
„Pasuji. 4♦ vylučuji ze dvou důvodů. 
Zaprvé, kvůli vybojování částečného 
závazku není dobré riskovat velkou po-
kutu. A zadruhé, 4♦ hraje mnoho hráčů 
jako ukázání kar a srdcí. Takže bych se 
připravil o tuto konvenci.  
 
Jediná hláška, která vám dá v průměru 
šanci na plusové skóre je 3 BT. Pas Vý-
chodu naznačuje, že můj partner má 
zádrž. A ke splnění hry mi u něj stačí 
velice málo. Například: 

♠Qxx   ♥Axxx   ♦xxx   ♣xxx“ 
 
Pas volí i Honza Krátký: „4. stupínek 
mě v levné nepřitahuje, obzvláště když 
mohu padnout za 500.“ 
� 
 
 

Na sedm 
trumfů 
Tomáš Fořt 

 
V jednom z dávných kol pražské skupi-
nové soutěže jsme se utkali s dvojicí 
Zajíček – Jelínek. Potřebovali jsme vy-
hrát, protože jsme v minulých zápasech 
ztratili trochu více bodů, než jsme si 
mohli dovolit, ale soupeři byli jiného 
názoru a předváděli hru na vysoké 
úrovni. A když občas neskončili v op-
timálním závazku, dalo to jen šanci vy-
niknout jejich technice.  
 

♠KQ6 
♥AQ 
♦AKQ1064 
♣Q6  

♠A984 
♥K75 
♦975 
♣1073 

 
Mirek Zajíček sehrával 4♠ z Východu, 
do kterých Jih vynesl A a K trefové 
a když partner namarkoval lichý počet, 
pokračoval ♥4, třetí shora.  
 
Srdcové pokračování je nepříjemné, 
bere totiž komunikace. Hlavní hráč po-
ložil eso, Sever přidal trojku, a odehrál 
♠KQ. Z Jihu spadla do druhého kola 
piků desítka, ale pořád je nutné uhod-
nout, zda jsou piky 3–3 nebo 4–2, pro-
tože jinak nic nezabrání soupeřům stáh-
nout třetí tref.  
 
Na druhou stranu, pokud hlavní hráč 
uhodne piky, splní s nadzdvihem. A ja-
ko vždy je vhodné se v takové situaci 
v týmovém hodnocení poohlédnout po 
bezpečné sehrávce. A Mirek si pěkně 
zvýšil šance. Zahrál nyní dvě kola kár. 
Pokud by byla 3–1, vyžadovalo by od 
soupeře velikou představivost nesna-
pnout. A pokud snapne, se splněným 
partie již není problém. 
 
Kára byla ale 2–2 a tak soupeři žádné-
mu pokušení podlehnout nemohli. Další 
káro zahrát již nelze, protože Sever by 
mohl zahodit tref a pak přesnapnout 
stůl. Zbývá jen partii dopočítat. Sever 
má pravděpodobně tři trefy, nejspíš čty-
ři srdce - Jih asi nesl od 4listu, kdyby 
měl Sever dvojku, přidal by ji a ne troj-
ku - a dvě kára. Vše nasvědčuje tomu, 
že má čtyři piky.  
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Mirek tedy zahrál impas pikový do de-
vítky a byl po zásluze odměněn splně-
ným závazkem, když celé rozdání bylo: 
 
 ♠J753 

♥10983 
♦J8 
♣984 

 

♠KQ6 
♥AQ 
♦AKQ1064 
♣Q6  

♠A984 
♥K75 
♦975 
♣1073 

 ♠102 
♥J642 
♦32 
♣AKJ52 

 

 
Naštěstí pro nás však většina sálu plnila 
5♦ nebo nestáhla proti 3 BT trefové 
zdvihy a tak jsme tratili jen 2 IMP. 
 
I v následujícím rozdání jsou kára lepší 
závazek než piky. Zde se dá uhrát cel-
kem přirozeným způsobem 7♦. 
 
 ♠87 

♥QJ532 
♦J2 
♣Q1087 

 

♠AJ2 
♥AK87 
♦A6 
♣KJ94  

♠Q1054 
♥94 
♦KQ107543 
♣- 

 ♠K963 
♥106 
♦98 
♣A6532 

 

 
Poučka říká, že do velkého slemu se má 
vynášet trumf, ale v zásadě je jedno, co 
Jih vynese, pokud jej nenapadne, že by 
mu mohlo projít jeho trefové eso. 
 

Hlavní hráč vytrumfuje a zahraje dva-
krát pikový impas. Když Jih nepokryje 
dámu pikovou, je veliká pravděpodob-
nost, že jeho král je čtvrtý a tak může 
hlavní hráč stáhnout trumfy a přivést 
partii do koncovky. 
 ♠- 

♥QJ 
♦- 
♣Q10 

 

♠A 
♥A 
♦- 
♣KJ  

♠105 
♥9 
♦5 
♣- 

 ♠K9 
♥- 
♦- 
♣A6 

 

 
Na zahrané srdce může Jih zahodit pik, 
pak hlavní hráč odehraje eso a přejde 
snapem na velký pik. Nebo Jih zahodí 
tref a pak následuje trefový snap a pře-
chod pikem na velký tref.  
 
U našeho stolu však soupeři pohrdli ká-
ry a vydražili 6♠. Tentokrát vypadá tre-
fové eso jako správný výnos a tak jej 
Jih vynesl. Hlavní hráč sice snapl, ale 
problémy mu zůstávají. Zahrál ♠Q, Jih 
pokryl králem a stůl esem. Následoval 
♠J a stejný problém jako v první partii. 
Byly piky 3-3 nebo 4-2? Mirek se 
správně rozhodl, že 4-2 a začal hrát kára 
stejně jako v první partii. Když Jih jed-
nou přebil trumfem, vzal vrácení na sto-
le, ♠10 dotrumfoval a ukázal velkou 
ruku.  
 
Pěkně zahrané, ale dalo se porazit, když 
obrana odmítne pokrýt ♠Q a hlavnímu 
hráči pak bude chybět přechod do ruky. 
�   
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Partie ze 
skupinovky 
Jakub Šlemr 

Na pondělní skupinové A jsem se stal 
svědkem zajímavé partie, kterou sehrá-
val můj partner Honza Martynek mlad-
ší. Po dražbě  
 

Západ Sever Východ Jih 

 Martynek  Šlemr 

  pas 1♦ 

1♥ 2♥*) pas 2♠ 

pas 3 BT pas…  
 
*) 2♥ alespoň výzva do hry s fitem. 
 
Rozdání 10, zahajuje Východ, oba 
v druhé. 
 ♠A96 

♥K932 
♦J432 
♣A8 

 

♠K5 
♥AQJ876 
♦K9 
♣543  

♠8432 
♥105 
♦8 
♣QJ9762 

 ♠QJ107 
♥4 
♦AQ10765 
♣K10 

 

 
Soupeři do partie vynesli desítku srdco-
vou a na první pohled by se mohlo zdát, 
že to bude chtít, aby seděl impas 
v kárech. Honza se však s tak jednodu-
chou analýzou nespokojil a rozhodl se, 
že si přidá nějaké šance navíc. První 
srdci pustil a vzal pokračování králem. 

Následně přešel na stůl na trefového 
krále a zahrál pikovou dámu, pokrytou 
králem a esem. Poté stáhnul další tři 
piky, na které se západ ocitl v potížích. 
Pokud si zahodí dvě srdce, tak Honza 
jednoduše vydá kárového krále a splní. 
Západ se rozhodl zahodit si dvě trefy, 
načež Honza přešel do ruky na trefové 
eso (západ si odhodil srdci) a soupeře 
vpustil srdcí a ten mu pak musel zahrát 
od krále kárového. Jedinou nadějí pro 
západ je osinglovat si včas a v tempu 
kárového krále, ale to se snáze říká, než 
dělá u stolu. A kromě toho, mám na-
prostou důvěru v to, že by Honza situaci 
přečetl a stejně splnil. 
� 
 
 

 
Odposlechnuto 
Jan Pivnička 

• Letos pořádáme ve Znojmě již pátý 
ročník velké ceny. Při domlouvání 
definitivního termínu v Louckém 
klášteře mne dlouholetý správce za-
vedl k velkému nástěnnému kalendá-
ři se slovy: „Vidíš, Johne, tady jsem 
pro vás našel volný termín 21.-23. 
září, podívej, máte jej zajištěný a v té 
době v klášteře žádná další akce ne-
bude.“ A skutečně, přes celý víkend 
bylo tlustou fixou napsáno: BRIČ. 

• Na turnaji ve Slavonicích jsme 
s Alešem Hamanem hráli proti Josef 
Kurka - Michal Kopecký. Během 
jedné partie Michal zalicitoval 3♦, 
Pepa je zvedl na 4♦, načež se Michal 
dlouze zamyslel. Pepa po chvíli ne-
trpělivě pohodil hlavou a povídá: 
„4♦ jsou výzva, jestli tam ještě něco 
máš, tak to doraz!“ Pak se přece jen 
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zarazil a obrátil se k nám: „Nevadí 
vám, pánové, že mu to takhle ří-
kám?“ Trochu jsem si užil, když 
jsem těmto světovým hráčům odpo-
věděl: „Nevadí, Pepo, my to u nás 
v kroužku začátečníků taky tak ří-
káme!“ 

• Možná by se na mne Pepa Kurka 
i zlobil, kdyby viděl, jak to opravdu 
hrajeme: Je sehráván beztrumfový 
závazek a před posledními zdvihy 
jsem jako obránce na výnosu, když 
držím pouze A1043 v trefech. Na 
stole za mnou leží trefové J65 a vy-
soká kára. V trefech ještě nebyla 
hrána ani jedna karta a partner patrně 
drží jednu figuru. Rozhodl jsem se 
vynést desítku. Stůl přidal malou, 
partner se spokojeným úsměvem 
přebil dámou a hlavní hráč králem. 
Moc se mi to nelíbilo a ptám se, proč 
ta dáma? „Moc si nevyskakuj, 
vždycky říkáš, že třetí má hrát nej-
větší, tak co!“ Hlavní hráč odehrál 
vysokou srdci, ale má problém, co 
zahodit ze stolu. Vysoké káry je 
škoda, tak raději zahodíme malý tref 
- partner naštěstí srdci přiznal. Po-
slední zdvih získala partnerova de-
vítka a zazněl spokojený komentář: 
„To bylo řečí a vidíš, jak se devítka 
vypracovala!“ 

� 
 
 

Lámejte si 
hlavu 
Tomáš Fořt 

Problém 1 
Západ zahájil slabým BT a partner do-
ložil 3 BT. Do nich vynáší Sever ♠6, 

třetí nebo pátou. Jih přidává dvojku 
a hlavní hráč bere zdvih. 
 
♠Q74 
♥Q1074 
♦AJ93 
♣K3  

♠J93 
♥A 
♦KQ4 
♣A98742 

 
Jak bude dál sehrávat? 

Problém 2 
Oba v druhé, rozdával Západ. 
 

♠AJ 
♥Q109 
♦AKQ1084 
♣92 

 
♠96 
♥KJ32 
♦52 
♣A7653 

 
Západ Sever Východ Jih 
Forrester Erichsen Crouch Selway 
pas 1 BT 4♠ kontra 
pas 5♦ pas…  

 
Jak budete sehrávat závazek 5♦ ze Se-
veru po výnosu ♠K? 

Problém 3 
Jak rozehrajete následující kombinaci? 
 

♠Q54 

 
♠AJ932 

 
� 
  

 


