Slovo prezidenta!
Petr Hebák
Nejdůležitější bridžovou týmovou soutěží
roku je pro Český
bridžový svaz Mistrovství Evropy od 16.
do 30. června na Tenerife. Doufejme, že
Baskické hrozby se
nevyplní a na krásné
španělské ostrovní pláže nepronikne násilí,
které je stále častějším způsobem řešení
problémů všeho typu a rozměru. Bylo by to
potřebné, ale ne příliš veselé téma pro delší
povídání a rozjímání, takže se raději věnujme sportovní stránce populárního turnaje
téměř čtyřiceti zemí Evropy.
Připomeňme si, že jde o tři samostatné turnaje týmů (opakované jednou za
dva roky) v kategoriích OPEN (bez omezení
až na národní příslušnost pro členy federací
příslušných zemí), LADIES (pro členky
národních federací) a SENIORS (pro všechny od 55 let věku). Většinou se hraje systémem každý s každým, ale při rostoucím
počtu zemí se už delší dobu diskutují jiné
možné soutěžní modely a není zatím úplně
jasné, zda některý z návrhů nebude použit
pro uspořádání některé z kategorií.
Pohled do historie říká, že
v kategorii OPEN je to od roku 1932
(s přestávkou v letech 1939 až 1948) už 44.
ročník. Rakušané vyhráli v prvním ročníku
a pak ještě třikrát, ale nejčastěji (patnáctkrát) byli vítězi Italové, kteří také obhajují
prvenství z minulého ročníku na Maltě.
Osmkrát vyhrála Francie, sedmkrát Velká
Britanie, čtyřikrát Švédsko, třikrát Polsko
(1981, 1989, 1993) a dvakrát už hodně
dávno Maďarsko (1934 a 1938). Kromě

těchto sedmi zemí nikdo v této nejváženější
soutěži nevyhrál, i když například Dánsko,
Norsko i Holandsko pravidelně končí na
předních místech a v posledních letech se tam
tlačí Bulharsko, Rusko a další. Naše účast
zatím neslavila žádný úspěch a umístění
v poslední třetině týmů je téměř pravidelné
(na Maltě 28. z 37). Ženy hrají od roku 1935
už svůj 40. ročník a mezi vítězkami byly
nejčastěji Angličanky (dvanáctkrát a zároveň
obhájce titulu z posledních dvou ročníků),
Francouzky (desetkrát), Dánky (šestkrát, ale
naposledy v roce 1958), Italky (pětkrát),
Rakušanky a Švédky (třikrát) a Němky jednou. Opět jen sedm zemí dokázalo zvítězit,
což dlouhodobou výkonnost bridžově vyspělých jen potvrzuje. Naše ženy dopadají
v posledních letech lépe než muži a končí
někde uprostřed při účasti přibližně dvaceti
zemí (na Maltě 11. z 21). Nová soutěž seniorů nad 55 let bude mít svůj 4. ročník. Poprvé
vyhrálo Polsko a pak dvakrát Francie. Naši
senioři skončili na Maltě na překvapivě pěkném 7. místě z 29 týmů. Obhájit tohoto umístění bude více než obtížné, protože tato kategorie se stává stále oblíbenější, a tím i lépe
obsazená.
Na Maltě nás v kategorii OPEN
reprezentovali Kurka − Svoboda, Mráz −
Jansa, Fořt − Volhejn s kapitánem Štulcem.
Místo Fořta s Volhejnem na Tenerife cestuje
nadějná dvojice Vozábal − Zadražil, takže
uvidíme. Ženy hrají v naprosto stejné sestavě
jako na Maltě: Pokorná − Svobodová, Erdeová − Hnátová, Lančová − Tomčíková
s kapitánem Franzem. Doufejme, že proniknou do horní poloviny a budou se i dále zlepšovat. Senioři se bohužel musí obejít bez
Václava Voráčka a z poslední sestavy zůstává Jireš, Křížek, Nosek, Hebák a novými jsou
(místo Jardy Čecha a Voráčka) Šubrt a velmi
zkušený Toli Filip s npc. Verdierem. Na
cestu na Tenerife se přihlásilo i pár diváků
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a celá naše výprava bude mít asi 40 účastníků, kteří si veškeré náklady pobytu hradí
většinou sami. Z prostředků ÚČBS se (za
mohutného přispění sponzorů) platí stále
vyšší vklady (kolem 250 tis. Kč), dále pobyt
kapitánů a skórerů v kategorii LADIES
a OPEN. Ženy mají navíc vlastního sponzora, který hradí většinu jejich pobytových
nákladů.
Kromě toho bude na Tenerife
8. ročník párového Mistrovství Evropy žen
a celá řada význačných kongresů a setkání,
na
kterých
budeme
zastoupeni
M. Verdierem, mladým Z. Frabšou a mnou.
Přejme si hodně pohody a doufejme
i v nějaký bridžový úspěch.V

Olympiáda
Maastricht
Tomáš Fořt
Před novými zápasy ještě krátce k utkání se
Švédy. Pozorní čtenáři si v minulém čísle
správně všimli, že v rozdání 17 spadli naši
dvakrát za 100 a ne jednou a že partie nešla
splnit ani při položení kluka trumfového.
Děkuji všem, kteří mě upozornili a zvlášť za
důkladné rozbory Jardy Benáka a Zdeňka
Lašťovičky.

4. zápas – Malta
Do zápasu jsme nastoupili ve složení: open:
N-S Illa-Filip, E-W Clare-Sacco, closed:
N-S Consiglio-Naudi, E-W Jireš-Kopřiva.
Malta byla další ze slabších družstev, ostatně na minulém ME i v pozdějších mixech
jsme je porazili bez problémů 25, a tak se
očekávalo vysoké vítězství.
A úvod zápasu opravdu probíhal v naší
režii. Hned v partii 1 vydražili Illa - Filip
bez zásahu soupeře 3 BT na 26 bodů. I když
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5♦ bylo lepších, rozlohy byly
3 BT.
Rozdání 1
♠102
oba v první ♥AQ74
rozdával N ♦KJ97
♣QJ8
♠984
♥10853
♦1065
♣AK7
♠AQ763
♥K92
♦A432
♣4
Západ
Sacco
pas
pas

Sever
Illa
1 BT
2♠
3 BT

Východ
Clare
pas
pas
pas…

příznivé i pro

♠KJ5
♥J6
♦Q8
♣1096532

Jih
Filip
2♥
3♦

Obrana zahrála 3 kola trefů. Illa pak zkusil,
zda se nerozpadnou srdce. Když se nestalo,
skvěle přečetl rozlohu a zahrál čtvrté srdce.
Soupeři jsou v nepříjemném nuceném výnosu
a Zdeněk splnil +1.
V zavřené proběhla také 3 kola dražby bez
zásahu soupeřů a i tentokrát dražili jen NS.
Skončili však ve 3♣, ze kterých spadli za
150. Na úvod zisk 11 IMP.
V druhé partii jsme dostali opět šanci, když
oba týmy vydražily 5♣, které poráží výnos
singl ♥Q a následný snap. Ten však není
snadné nalézt, a tak oba Východy plní svůj
závazek. Bohužel, naši soupeři s kontrem.
Malá ztráta 4 IMP.
Po nezajímavé partii 3 přišel další zisk, když
po zahájení soupeřů 2♦ (multi) a jeho opravě
do 2♠ dal Filip pobídkové kontra s šikenou.
Soupeři bezelstně zvýšili do tří, které nyní
okontroval již trestně s ♠AQ852 Zdeněk Illa.

Za 1100 proti 110 na druhém stole a 14
IMP. Partie 5 nám přinesla 1 IMP.
V 6. vydražili
Jireš – Kopřiva
precizně v šesti
licitačních kolech 6♠, které
také
splnili.
Soupeři se spokojili s 3 BT,
takže získáváme
dalších 13 bodů.
Stav je již 39:4.
V
následující
partii získáváme
další 3 IMP za kontra na 4♠ Východu bez
jedné, které soupeři nedali. Pikantní je, že
jediná hra, která v rozdání jde, jsou 3 BT,
ale z NS. Naopak v rozdání 8 ztrácíme
5 IMP, když Jireš – Kopřiva po svém Precisionovském zahájení 2♣ už těžko hledali fit
kárový a spadli jednou z 3♣. Soupeři hráli
správnější 3♦=. V devítce bereme 1 IMP za
nadzdvih do 3 BT.
Desítka nebyla šťastná. Jirka Kopřiva po
silném zahájení soupeřů 2♣ zasáhl 3♣
s kartou: ♠A9 ♥962 ♦A2 ♣QJ10542.
Dostal kontra, a protože u partnera nic nenašel, spadl za 1100. Ztráta 11 IMP.
Hned v následující partii však Filip plní
těžké 3 BT, ze kterých soupeři i přes příznivější výnos padají. 10 IMP je zpátky.
Bohužel, houpačka pokračuje. V otevřené
soupeři naše vyblokovali ze 4♥ zahájením
2♠. V zavřené po stejném zahájení Sever
bez skrupulí zasáhl 3♥ s AKJ107 a králem
vedle. Ztratili jsme opět 10 IMP.
13 a 14 byly zadarmo a v 15 jsme získali
5 IMP, když soupeři jednou spadli z 6♣
a v open se naši zastavili na 3♦ +1. Správný
závazek 5♣ nenalezl tedy nikdo.

Petr Jireš, Jiří Kopřiva a Jiří Baláš
A ještě jedno nešťastné rozdání - číslo 16.
V něm Illa – Filip draží správné 4♥, ale proti
trumfům 4-1 nemají šanci a padají třikrát
v první. V zavřené jsou soupeři také v 4♥,
ale naši je přelicitovávají na 4♠. Soupeři
nejsou tak milosrdní jako v open, kontrují
a padáme za 500. Ztráta 12 IMP.
Protože v posledních rozdáních se již nic
nestalo, končí zápas skórem 58:42, což je
18:12 pro nás. Očekávali jsme trochu více,
ale každé body budou třeba. Podle butlera
získali Filip – Illa 25 IMP a Kopřiva – Jireš
skončili na nule.

5. zápas - Německo
Německo si vedlo v dosavadním průběhu
soutěže velmi dobře a drželo se na čele naší
skupiny. Čekal nás tedy těžký soupeř, se
kterým jsme ale většinou na mistrovstvích
měli spíše dobré výsledky. Nastupujeme
v open: N-S Reps-Ludewig, E-W VolhejnFořt, v closed: N-S Illa-Filip, E-W RetzlaffHopfenheit.
Hned v první partii použil Volhejn svou
oblíbenou zbraň. Na silný 1♣ zasáhl s:
♠J82 ♥83
♦J10643 ♣762
hláškou 1♥, která ukazuje nejkratší barvu.
V této partii však soupeři situaci ustáli a oba
týmy licitovaly a splnily 4♥ +1. V druhém
rozdání byly opět 4♥. Filip vydělal pro naše
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barvy první IMP, když vynesl lépe než
soupeři a zabránil nadzdvihu. I v třetí partii
jsme brali, když Illa – Filip využili systém
a lepší licitací došli do 2♠, kdežto soupeři
jednodušším sledem skončili ve 2♥. Zdeněk
Illa ještě závazek skvěle sehrál a už jsme
vedli 6:0.
Nezískaný nadzdvih na 3♣ nás naopak
stál IMP v partii 4. V další partii Illa – Filip
vydražili o trochu lepší 4♠ než 3 BT jejich
konkurentů. Oba závazky jdou porazit
správným výnosem, ale ani jednomu
z obránců se to nepovedlo, a tak bereme
2 IMP. V šesté partii vydražily obě dvojice
ostré 3 BT na 22 bodů a obě je po drobné
chybě v obraně splnily. V sedmičce se Volhejn – Fořt zastavili v druhé hře na 3♠,
kdežto soupeři dražili 4♠. Tato neobvyklá
situace měla však prosté vysvětlení: už 3♠
padaly. Bereme další 3 IMP. Ani jeden
z párů nedražil 6♦ na trochu přes 50%
v následují partii a oba se spokojily s 4♥
+2, které také jdou. Po osmi partiích je tedy
stav příjemných 11:1 pro nás. To ale nevíme, že to opravdu příjemné nás teprve čeká.
V partii 9 si na nás Reps blefl. S kartou:
♠J95 ♥A10932 ♦853
♣76
Po pobídkovém kontra na zahájení partnera
1♥ dal 1♠. Jeho partner pak i s maximem,
čtyřlistým fitem a singlem v kárech jen
opatrně zvýšil na 2♠ a pak pasoval 3♥.
Ukázalo se ale, že na tuto akci nakonec
Němci doplatili, protože Filip – Illa na druhém stole vydražili 4♥ na 21 bodů a splnili
je za 7 IMP pro nás. A první polovinu zakončila partie 10, kde oba týmy vydražily
4♠ na 7 trumfů. Illa – Filip chybu v obraně
neudělali, kdežto Fořtovi soupeři závazek
nechali v koncovce splnit. +12 IMP a skóre
je v polovině zápasu impozantních 30:1.
Druhou polovinu začínáme menší ztrátou. Oba EW vytlačily své soupeře hláškou
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4♠ na 5♥. V otevřené je ale Fořt v situaci,
kde nebylo jasné, kdo je v útoku a kdo
v obraně, okontroval a soupeři bez problému
splnili svých 11 zdvihů. -5 IMP.
V dalších čtyřech partiích se nic zvláštního nestalo, jen Filip splnil v jedné partii
o zdvih více než soupeři za 1 IMP. Skóre je
ale se silným soupeřem pěkných 31:6 pro
nás.
Rozdání 16, zavřená:
Západ
Sever Východ Jih
Hopfenheit Illa
Retzlaff Filip
pas
pas
pas
1♥
kontra
pas…
3♥
Rozdání 16 ♠862
EW v druhé ♥Q432
rozdával W ♦A987
♣83
♠K1074
♥♦10532
♣KJ1065
♠A53
♥AJ96
♦KJ
♣A972

♠QJ9
♥K10875
♦Q64
♣Q4

3♥ byly blok, a tak se Toli zastavil včas. Po
výnose ♦2 vzal ♦Q králem a propustil tref.
Soupeř vzal dámou a vrátil ♠Q. Filip vzal
esem, odehrál ♦J a ♣A. Na 9 zdvihů potřebuje přebít tref, a tak se o to pokusil. Soupeři
stáhli piky a zahráli další tref. Filip přebil
dámou a soupeř králem. Pak ale vrátil srdce.
Filip měl však už dopočítanou rozlohu
a zaimpasoval devítkou na jednou ne za 50.
V otevřené byla licitace divočejší, naši
opět zasáhli na silný tref 1♥ ukazující krátkost. Sever pak pod dojmem fitu soupeřů
v pikách, kde má vyloučení, dohnal partnera
do 4♥.

Otevřená:
Západ
Fořt
pas
1♥
2♠
pas

Sever
Reps
pas
pas
kontra
4♥

Východ
Volhejn
pas
1♠
pas
kontra

Jih
Ludewig
1♣
pas
3♥
pas…

Volhejn nezaváhal a kontra završilo dílo
zkázy. Tři pády za 500 a dalších 10 IMP pro
Českou republiku.
V 17 hráli soupeři příliš ambiciózní
3 BT za 4 IMP pro nás a partie 18 byla již
jen hřebík do rakve týmu soupeřů.
Rozdání 18 ♠NS v druhé ♥K65
rozdával E ♦KQ1064
♣K9643
♠1098732
♠AJ
♥J742
♥Q83
♦3
♦AJ52
♣52
♣J1087
♠KQ654
♥A109
♦987
♣AQ
Oba Východy zahájily 2♥, zatímco Němci
se s tímto zahájením nevyrovnali a nechali
nás je hrát, Filip – Illa měli dohodnutou
obranu a vydražili správné 3 BT. Filip vyimpasoval ♦J a splnil +1. Dalších 10 IMP.
A protože se v posledních dvou krabicích
nic zvláštního nestalo, skončil tento od obou
dvojic velmi dobře hraný zápas 55:7, což je
plných 25 bodů pro nás. V butleru získali
Illa – Filip 33 IMP a Volhejn – Fořt 18.

6. zápas - Indie
Po vysoce vyhraném zápase s Německem
nás čekal další těžký soupeř s velikou bridžovou tradicí – Indie. Nastoupili jsme ve

složení open: N-S Fořt-Volhejn, E-W NadarSatyanarana, closed: N-S Dalal-Gupta, E-W
Filip-Illa.

Obrázek ze zápasu s Indií od holandského
mistra. Místní malíř Jan van Genk kreslil
obrázky během šampionátu.
Nezačali jsme nijak dobře. V první partii
Filip - Illa nedražili na 24 bodů 4♠, kdežto
soupeři ano. K 6 IMP ztráty jsme v druhém
rozdání přidali ještě 13. Fořt – Volhejn hráli
5♣, když stačí, aby soupeři nevynesli káro,
nebo se srdce dělily 3-3, nebo seděl impas
pikový. Ani jedno nevyšlo, a tak padli. Díky
tomu, že byly obě figury kárové u pikového
krále, se však dají ze správné strany splnit 4♥
na 7 trumfů. V zavřené Indové po čtyřech
kolech licitace skončili ve 3 BT na kára Q8
proti J4. Naši sice káro vynesli, ale propustili
první zdvih a bylo po všem.
Prohráváme 0:19, ale další partie nám pár
bodů získala zpět.
Zavřená:
Západ
Sever Východ Jih
Illa
Dalal Filip
Gupta
pas
pas
pas
1♦
1♥
pas…
2♣
4♥
5♣
Filip – Illa se nenechali zastrašit a vydražili
správný závazek. 11 zdvihů a 600 pro nás.
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Rozdání 3
♠942
EW v druhé ♥A10987
rozdával S ♦Q2
♣873
♠KQJ10
♥6
♦J106
♣K10542
♠8653
♥KQ532
♦A87
♣9
Otevřená:
Sever
Západ
Satyanarana Fořt
pas
kontra
kontra

pas
4♥
pas

♠A7
♥J4
♦K9543
♣AQJ6

Východ Jih
Nadar
Volhejn
pas
1 BT
2♣
pas
pas
pas
pas

2♣ ukazovaly 5 srdcí + další 4-list. Okamžitý blok 4♥ způsobil soupeřům potíže a ti se
spokojili s kontrem za 300. Stav je tedy
7:19.
V následující partii jsme získali 2 IMP,
když soupeři vydražili příliš ostré 3 BT,
které Illa – Filip okontrovali a porazili.
Další velký zisk přinesl Zdeněk Illa, když
hned v druhém zdvihu partie skvěle uhodl
impas na trefovou dámu a na rozdíl od soupeřů splnil 3 BT. Najednou vedeme my
20:19. Ale ne nadlouho.
V partii 6 Volhejn - Fořt neporazili 1 BT,
který soupeři hráli z lepší strany, a tratíme
7 IMP. Ještě větší ztrátu jsme však utrpěli
v následující partii, když Filip – Illa nevydražili těžkých 6♣. A zase prohráváme
20:39. Ale na řadě jsme nyní my.
V osmičce jsme na obou stolech nechali hrát
soupeře částečné závazky a porazili je
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v obou případech třikrát. V další partii Fořt
zahájil 2♥ na:
♠10953 ♥10743 ♦AQ3 ♣86.
Soupeři pak nenašli vyložené 4♠. +9 IMP.
V dalších dvou partiích jsme získali po jednom bodu, a tak po 11. partii je stav vyrovnaný 38:39.
V 12. obě linky EW brání v druhé 4♥ svými
4♠ na: ♠Q1098732 ♥Q4 ♦42 ♣K5
V druhé hře není obrana s tak málo ostrou
kartou asi nutná, nicméně tratíme 7 IMP,
protože Volhejn - Fořt položili závazek
o jednou méně než soupeři.
Následující partie je remízová, když oba páry
na NS vydražily 4♠ na:
Rozdání 13 ♠93
oba v druhé ♥K1095
rozdával N ♦AJ742
♣103
♠10
♠J764
♥A832
♥J764
♦103
♦KQ86
♣A98764
♣5
♠AKQ852
♥Q
♦95
♣KQJ2
Jednou padly, když správný závazek jsou
3 BT. Najít jej zřejmě není tak snadné, i když
se zdá, že do optimálního závazku vede například jednoduchý sled: 1♠-2♦-3♣-3 BT.
Ve čtrnáctce jsme měli opět trochu smůly,
když Volhejn – Fořt vydražili 5♣ na impas,
který neseděl, zatímco soupeři se dostali do
4♠ na 7 trumfů, tentokrát zcela bez šance.
Bereme alespoň 2 IMP.
Hned jsme je ale ztratili v následujících dvou
partiích za –1 a –3 IMP. V 17. jsme naopak
5 IMP získali, když Zdeněk Illa zadražil
opatrně jen 2♠ v situaci, kdy soupeř dal 3♠.

Pobídkové kontra Volhejna jsem pak propasoval a soupeři dvakrát padli.
Po tom, co jsme v krabici 18 ztratili 1 IMP,
prohráváme 2 krabice před koncem 45:51.
V předposlední partii obě linky NS draží
3♥. Naši je porážejí jednou. V druhé místnosti soupeři ještě přes ně zkouší beznadějné 3 BT. Ty porážíme dvakrát a před poslední krabicí zápasu se ujímáme vedení
52:51. V té však Volhejn – Fořt licitují jako
již tolikrát 4♠ na 24 bodů. Tentokrát však
rozlohy nejsou příznivé, a tak ztrácíme až
9 IMP a prohráváme tento dramatický zápas
lehce 52:60 tedy 14:16. Podle butlera získali
Volhejn – Fořt +3 IMP a Illa – Filip ztratili
–16 IMP.

Zavřená
Západ
Smid

7. zápas - Mexiko

Pěkná dražba v obou místnostech. Kontra na
6♦ v otevřené ukazovala jeden zdvih do
obrany a 6♥ je jen za 800 proti 920. Bereme
3 IMP.
V druhé partii vydražily obě strany 4♥ a jak
Herrera, tak Fořt vynesli v prvním zdvihu ♥J
od sec ♥QJ. Soupeři se ale zorientovali méně, a tak bereme 2 IMP za pád navíc.
Ve třetí partii zahájili Mexičani 2♥ na
♥986432 a odbránili naše 3 BT svými 4♥.
Měli štěstí, že obrana nemůže hrát z otevřených karet, a tak tratíme 4 IMP.
Rozdání 4
♠QJ2
oba v druhé ♥93
rozdával W ♦A1083
♣A642
♠98653
♠107
♥5
♥KQ10864
♦J9
♦Q65
♣KQ1087
♣J9
♠AK4
♥AJ72
♦K742
♣53

Mexiko je soupeř ze středu tabulky, ale své
slavné doby Rosenkranze má již za sebou.
Přesto ukázalo, že hrát umí. Byl to snad
nejdramatičtější zápas olympiády, jak by
řekli sportovní komentátoři, hraný ve strhujícím tempu. Hrajeme ve složení: open N-S
Herrera-Podbilewicz, E-W Kopřiva-Jireš,
closed N-S Fořt-Volhejn, E-W PaganiSmid. A začínáme ostře, ale zápas bude celý
takový, a proto jsem jej popsal podrobněji:
Rozdání 1
♠K103
oba v první ♥rozdával N ♦AJ10862
♣J954
♠J985
♠9
♥10842
♥QJ9653
♦54
♦3
♣763
♣AQ1082
♠AQ742
♥AK7
♦KQ97
♣K

4♦
pas

Sever
Fořt
3♦
4♠
pas

Otevřená
Západ Sever
Herrera
Jireš
2♦
3♥
4♣
pas
5♣
kontra pas
pas
pas

Východ
Pagani
pas
pas
pas
Východ
Kopřiva
pas
4♥
5♥
6♥
pas

Jih
Volhejn
3♠
6♦

Jih
Podbilewicz
2 BT
4 BT
6♦
kontra
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Oba hráči na Jihu sehrávali 3 BT po preventivním zahájení Západu. Vít Volhejn vzal
srdcového krále, vypracoval káro a propustil
jednou vynesený tref. S vypracovaným
kárem má již 8 zdvihů a devátý získal vpuštěním Západu na srdci. Ten pak musel odevzdat na závěr zdvih na ♥J. Pěkně hrané,
a protože soupeř v druhé místnosti nezopakoval tento výkon, bereme 12 IMP.
V páté partii v otevřené odpověděl Mexičan
na Jihu na zahájení 1♦ s kartou:
♠Q92 ♥KQ2 ♦J82 ♣A843
jen 2 BT. Jireš zasáhl pěkně 3♠ s :
♠A87643 ♥AJ74 ♦A103 ♣a soupeři se dostali do špatných 5♣. Se
stejnou kartou Jihu Volhejn řekl rovnou
3 BT a co řekl, to také splnil. Bereme dalších 13 IMP a zvyšujeme náskok na pěkných 30:4.
V šestce bohužel Jireš – Kopřiva zvolili 4♠
a obrana našla jedinou porážející linii. Mexičané v zavřené hráli 3 BT a ty splnili.
Nyní tratíme 13 IMP my.
Další ztráta přišla na partii 7. Fořt sehrával
3 BT, když soupeři se spokojili se dvěma.
Jak karty leží, lze při přesné hře splnit
9 zdvihů, ale oba hlavní hráči jich udělali
jen 8. Správný závazek je však 5♣, které lze
splnit snadno.
V osmé partii je 11 zdvihů v kárech. 6♦,
které vydražili Volhejn – Fořt, lze snadno
splnit bez srdcového výnosu, který bere
komunikace. Bohužel, vynášející měl
♥KQ8 a přídavné šance nevyšly, takže naši
jednou padli. Ztráta však nebyla příliš velká,
neboť soupeři se zastavili na 4♦. Vedeme
již jen 30:28.
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Rozdání 9
♠AQ10862
EW v druhé ♥A654
rozdával N ♦84
♣6
♠KJ95
♥Q2
♦Q1063
♣A108
♠3
♥98
♦J9752
♣KQ542
Otevřená
Západ Sever
Herrera
Jireš
1♠
3 BT
pas
Zavřená
Západ
Smid
3 BT

Sever
Fořt
1♠
kontra

Východ
Kopřiva
2♥
pas

♠74
♥KJ1073
♦AK
♣J973

Jih
Podbilewicz
pas
pas

Východ Jih
Pagani Volhejn
kontra
2♥
pas…

Vítek typicky vložil ještě alespoň negativní
kontra.
Po stejném začátku: káro, srdce, srdce soupeři splnili a naši Kopřiva - Jireš v zavřené
bohužel padli. Přišlo další káro a nyní musí
přijít stažení srdcí - v ruce si nechám 3 piky,
káro a 2 trefy. Pak zahraji tref a tak, jak karty
leží, nemohu prohrát. O Severu vím, že má
alespoň 5 piků, 4 srdce, alespoň 2 kára. Pokud nedá Jih figuru, dám desítku, zeliminuji
trefy a kára a vpustím Sever pikem.
V desáté partii v zavřené soupeři vydražili
4♥ po bloku 2♠. V zavřené E na prvním
místě zapasoval, ale vše napravil W, když na
třetím místě zahájil 5♣ s:
♠53 ♥- ♦Q76 ♣QJ1098763.

Musel jsem pak dát s 15 body a 6-listem
srdcovým 5♥ a ty jsme také splnili. Eliminací hrozby a následným skvízem bylo
možné splnit i 6, ale slem nepatřil mezi ty
nad 50%. Tratíme 1 IMP.
Partie 11 byla opět dramatická. Na lince
EW jde až 5♠, po netrefení výnosu dokonce
slem. Obě linky NS přelicitovaly soupeře
5♥ a padli jen za 50 respektive za 100
s kontrem. Tratíme 2 IMP a mohlo to být
lepší, ale i horší.
Chtělo by se říci, že 12 je nezajímavá partie
v oblasti částečných závazků. V zavřené
hrajeme 3♥= a v otevřené 3♠x-1 za 100
a bereme 1 IMP. Ale v obou partiích E
zahájil blokem s:
♠AQJ1043 ♥108 ♦5 ♣Q1074
U nás 2♠ a v otevřené 3♠. Oba bloky se
ukázaly proti dvoubarevnému listu Jihu
natolik účinné, že NS nedokázali najít
správný závazek 5♦. S trochou představivosti jich lze splnit dokonce 6. Stav je
31:44.
Třináctka je konečně opravdu oddechovější
remízová partie, kde do pikového závazku
chybí 2 esa. Obě družstva plní 650.
Rozdání 14 ♠Q532
oba v první ♥AQJ1083
rozdával E ♦A
♣K5
♠K10
♠9874
♥642
♥5
♦Q532
♦1098
♣6432
♣QJ1097
♠AJ6
♥K97
♦KJ764
♣A8

Otevřená
Východ Jih
Západ Sever
Herrera Kopřiva Podbilewicz
Jireš
pas
1 BT
pas
pas
2♣
2♦
pas
pas
3♠
4♥
pas
4 BT
pas
5♣
pas
pas
5♦
5♥
pas
pas
6♣
6♥
pas
pas…
7♥
Zavřená
Západ
Smid
pas
pas
pas
pas
pas

Sever
Fořt
1♥
2♠
4BT
5♠
pas

Východ
Pagani
pas
pas
pas
pas
pas
pas

Jih
Volhejn
1♦
1 BT
3♥
5♣
7♥

I přes málo bodů jde o dobrý slem a pěkně
vydražený oběma linkami NS.
Na 15 šly opět 4♠ +1 pro oba páry na NS.
Jireš – Kopřiva sice zasahovali na rozdíl od
Mexičanů do dražby, ale ani to soupeřům
nezabránilo hru vydražit.
V 16 se stal mexický Sever obětí vlastní
ostré prevence, když na třetím místě zahájil
2♥ s: ♠J8 ♥KJ1092 ♦A42 ♣J92.
Partner pak s ♣KQ10753 nemohl opravit do
správných 3♣. V zavření dražili Volhejn Fořt opatrněji, a tak jsme vzali 5 IMP.
Na 18 jsme vzali dalších 5 IMP, když
v zavřené Sever splnil technicky lepší hrou
1 BT a Mexičan spadl. Stav je již jen 41:44.
V 18 jsme měli trochu smůlu. Jireš –
Kopřiva hrají rozumné 2 ♥. Soupeři šli až do
3♦ také na 7 trumfů, které však na rozdíl od
2♥ splnit jdou. Tratíme 4 IMP.
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Rozdání 19 ♠Q964
EW v druhé ♥976
rozdával S ♦A76
♣J93
♠K32
♥Q54
♦J1054
♣Q84
♠A1085
♥AKJ832
♦8
♣K5

zaznamenání. Podle butleru skončili Volhejn
– Fořt na nule a Jireš – Kopřiva ztratili 13. V

Párový přebor
♠J7
♥10
♦KQ932
♣A10762

Naši hráli v zavřené lepší 4♥ než Mexičané
v otevřené 4♠. Když Mexičan jednou spadl
za 50, otevřela se našim možnost dostat se
do vedení v zápase.
Vítek vzal kárový výnos, technicky správně
prosnapl káro a odehrál dvě horní srdce.
Když dáma nevypadla, zahrál z ruky malý
pik. Hraje tím na nervy Západu s případným
druhým králem. Když se však král neobjevil, zaimpasoval pik devítkou. Kluk bohužel
neseděl, a tak také jednou spadl.
Při následných analýzách navrhl Toli Filip
pěknou cestu. V druhém zdvihu zahrát ze
stolu malé srdce do kluka. Pokud nesedí,
vzniknou v srdcích další 2 přechody na stůl
a je možné zahrát ze stolu Culbertsonovský
impas v pikách.
Na 20 v otevřené předražili naši 3♠
soupeřů na 4♣. Závazek závisí na rozehrání
♦AQJ2 proti singlu. Kopřiva zahrál na to,
že K je u zahajitele, a jednou spadl za 100.
Z zavřené vydražili naši na protilince 4♠.
Jejich osud závisel na tom, zda sedí klíčový
expas na téhož ♦K. Neseděl, a tak jsme
jednou spadli. Kdyby byl ♦K na druhé
straně, brali bychom na partii 13 IMP, takhle 5 tratíme.
Další mírná prohra 13:17, ale vynikající
a dramatický zápas s každou partií hodnou
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Tomáš Fořt, Dušan Šlachta
Topový přebor České republiky ve sportovním bridži 2001 se konal 10.-11.3.2001
v Pardubicích. Pořadatelé zvládli turnaj výborně. Každý účastník dostal jako suvenýr
malý perníček s nápisem TOP 2001 a kromě
cen pro prvních 5 párů bylo ještě vyhlášeno
pořadí juniorů a další specializované ceny.
V silné konkurenci 41 párů se na čele umístili:
1. Zadražil – Svoboda
60.13
2. Jaroš – Kučera
59.55
3. Hlaváč - Nesvadba
58.45
4. Fořt – Dítětová
57.32
5. Kurka – Vozábal
56.63
6. Volhejn – Mráz
55.11
7. Šlachta – Němec
54.81
8. Horáček – Janeček
54.10
9. Hebák – Nosek
53.91
10. Baláš - Tyč
53.70
O úrovni turnaje, kterého se zúčastnili prakticky všichni reprezentanti, svědčí i následující rozdání:
Rozdání 22 ♠J8
EW v druhé ♥K853
rozdával E ♦964
♣Q654
♠A42
♠10763
♥94
♥10762
♦752
♦QJ103
♣J10873
♣9
♠KQ95
♥AQJ
♦AK8
♣AK2

Ostravská dvojice Minaříček – Kocián proti
nám vydražila po přímočaré licitaci 3 BT
z Jihu.
Sever
Východ Jih
Západ
Minaříček
Dítětová Kocián Fořt
pas
2♣
pas
pas
3 BT
2♦
Na 32 bodů v pravidelné rozloze a ještě
v párovém turnaji není nutné licitovat slem,
a tak není divu, že se ostravská dvojice
spokojila se hrou. Přišel bezpečný výnos
♣J. Josef Minařiček vzal esem a zahrál pik
ke klukovi. Když držel, pokračoval dalším
pikem k dámě a esu Západu. Následovalo
přirozené trefové pokračování. To vzal
Josef v ruce a zkusil, zda nevypadne ♠10.
Tolik štěstí neměl, ale ostravský hráč se
nespoléhal jen na štěstí. Odehrál tři velká
srdce a přešel trefem na stůl. V následující
koncovce pak zahrál ♥K a sledoval odhozy
obránců.
♠♥K
♦96
♣Q6
♠10
♠♥10
♥♦QJ10
♦752
♣♣87
♠9
♥♦AK8
♣2
Západ musí držet trefy, a tak by byl nucen
zahodit od kár, i kdyby je držel. Východ má
problémy skutečné. Na srdce ještě přizná,
ale na následující ♣Q se již musí zbavit
vysoké karty. Hlavní hráč zahrál partii pěkně technicky, ale o úrovni turnaje svědčí, že

za takové zahrání dostal jen o málo více než
50%.
A ještě několik perliček z pohledu Dušana
Šlachty: Na Párovém přeboru ČR se nám
s partnerem povedlo v 1. kole splnit všechny
své závazky, bylo jich 10. Poprvé jsme padli
až v osmé partii druhého kola, takže celkem
33 partií bylo bez pádu. Do té doby nám dva
špatně informovaní soupeři vylepšili výsledky kontrem. Samozřejmě by šlo takový výsledek vyrobit uměle, ale pak by asi byl problém uhrát přes 59 %, jak jsme měli my.
Celkově jsme v celém turnaji spadli jen
sedmkrát, a je proto zcela zasloužené vítězství páru Zadražil-Svoboda, který nás složil
v obou partiích.
Druhá zajímavost byla v partii 6, kde jsem po
skončení dražby měl před sebou pouze třikrát
kontra (partner jen pasy). I to by šlo udělat
naschvál, ale bez spolupráce soupeřů tak
málokdy docílíte čistého topu, jak tomu bylo
v reálu. V

Ceny IBPA 1999
Tomáš Fořt
Jako každoročně byly i za rok 1999 uděleny
ceny Mezinárodního sdružení bridžových
novinářů.
WE v druhé ♠A7
rozdával S ♥J65
♦J5
♣QJ9643
♠QJ93
♠842
♥A4
♥Q102
♦K98732
♦Q6
♣K
♣A10873
♠K1065
♥K9875
♦A104
♣5
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Cenu za nejlepší sehrávku roku 1999 získal
Američan Jeff Meckstroth. za rozdání
z Cavendish Pairs popsané Omarem Sharifem.
Východ Jih
Západ Sever
Johnson Chu
Meckstroth
Cope
1♥
pas
pas
2♦
2♥
kontra 3♥
2♠
3♣
pas
pas
pas
Cope vynesl eso a malé srdce. Meckstroth
z výnosu a licitace přečetl jeho rozlohu. Měl
dubl eso srdcové a má zřejmě 6 kár asi bez
obou figur, když kára nevynesl. Má také
4 piky, a tedy singl tref. Zřejmě také figuru,
když jej nevynesl. Hlavní hráč zahrál tref,
vzal vrácenou pikovou dámu a ze stolu
zahrál trefovou dámu pokrytou esem
a přebitou trumfem. Tím vznikla koncovka,
ve které musel získat 6 zdvihů.
♠7
♥J
♦J5
♣J964
♠J93
♠84
♥♥Q
♦K9873
♦Q6
♣♣1087
♠K106
♥98
♦A104
♣Přebitím piku lze získat osmý zdvih, ale
nikde v dohledu není devátý. Eso kárové
a káro také nevede k cíli. Jakmile se dostane
Východ do zdvihu, trumfne dámou a přebitek se rozplyne v nedohlednu.
Jeff ale zahrál ♠10! Západ vezme zdvih
a musí vrátit káro nebo pik. Hlavní hráč
odehraje kárové eso a na pik zahodí káro.
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Pak přebije káro, tref a odejde srdcí. Východ
pak musí vynést do trefů.
Cenu za nejlepší obranu získal Andy Robson
za obranu závazku 6♠ v londýnském turnaji
Lederer.
Oba v první ♠J853
rozdával W ♥QJ
♦A76
♣10854
♠K107
♠AQ964
♥K9652
♥A108
♦KQ984
♦5
♣♣AJ63
♠2
♥743
♦J1032
♣KQ972
Západ
Erichsen
1♥
2♦
3♠
5♦

Sever
Robson
pas
pas
pas
pas

Východ
Charlsen
1♠
3♣
4 BT
6♠

Jih
Zia
pas
kontra
pas
pas…

Zia vynesl ♣K do esa. Charlsen pak zahrál
káro ke králi a esu. Na všech ostatních stolech Sever vracel tref na zkracování, ale
hlavní hráč bez problémů plnil na křížové
snapy. Andy ale vrátil pik! I když i po tomto
zahrání je možné závazek splnit, hlavní hráč
usoudil, že jsou trumfy 3-2 a po dvou trefových snapech udělá snadno dvanáctý zdvih
v kárech nebo na skvíz. Když se ale pokusil
stáhnout trumfy, ty se nepodělily a on dvakrát spadl.
Cenu za nejlepší sehrávku v podání juniora
získal 14-ti letý Martin Schaltz za sehrávku
v klubovém turnaji.

♠J1073
♥K97432
♦8
♣J8

♠Q84
♥Q6
♦AK1072
♣Q102

♠K952
♥AJ85
♦Q6
♣A65

♠A6
♥10
♦J9543
♣K9743

Západ

Sever

Východ

pas

3 BT

pas…

Jih
1 BT

Západ vynesl ♥3 a dáma stolu vzala zdvih.
Následovalo káro do dámy a zpět káro do
krále, na které se ukázala špatná rozloha.
Hlavní hráč pokračoval srdcem do 8 a 9.
Západ zvolil ♠J, ale to hlavní hráč pustil do
krále a vrátil ♠2 do 8 a esa Východu. Východ, který má nyní jen levné barvy, je
v nuceném výnosu. Zvolil malý tref do
kluka a dámy a zůstala koncovka.
♠Q
♥♦A107
♣102
♠107
♠♥K73
♥♦♦J95
♣8
♣K97
♠95
♥AJ
♦♣A6
Na ♠Q ze stolu má Východ nepříjemné
problémy. Pokud by zahodil káro, zahraje

hlavní hráč eso kárové a znovu jej vpustí
kárem. Odhodil proto tref. To ale příliš nepomohlo. Martin zahrál tref do esa, zahodil
káro na srdcové eso a vpustil Východ trefou,
čímž ho přinutil zahrát mu do vidličky kárové.
V jednom rozdání skvíz a dva nucené výnosy. Zdá se, že o jménu Schaltz budeme slyšet
i nadále.
Cenu za nejlepší licitaci získali Norové Helness a Helgemo.
oba v druhé ♠J8
rozdával A ♥Q103
♦J42
♣Q9832
♠KQ1053
♠A97
♥74
♥A5
♦K8753
♦AQ96
♣6
♣AJ105
♠642
♥KJ9862
♦10
♣K74
Západ
Východ
Helgemo Helness
1♣
2 BT
1♠
3♦
4♦
4 BT
4♠
5 BT
5♦
7♦
Licitace je z turnaje Macallan. 4 BT byly
Blackwood na 5 figur a odpověď 5♦
u ukazovala jednu figuru. 5 BT informovalo
o tom, že jsou na lince všechny klíčové figury a v trumfech nejsou problémy.
V ten moment viděl Helgemo jasných
13 zdvihů, protože srdce půjde určitě zahodit.
V
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Zimní juniorské
soustředění
Zdeněk Frabša
S potěšením mohu oznámit bridžové veřejnosti, že naše juniorská základna, i když
pomalu, roste. Třicet a jeden junior se zúčastnil bridžového týdne v Jizerských horách 28.1.-3.2.200.
Sportovních výkonů zde bylo k vidění
hodně, napětí by se dalo krájet, když například v soutěži týmů nebylo rozhodnuto do
posledního kola, nebo když až poslední
párák rozhodl o nelepším hráči týdne.
Měl jsem tu čest zahrát si s Frantou Králíkem, který za poslední rok opět vylepšil
svou karetní techniku. Posuďte sami:
NS v druhé ♠J954
rozdával N ♥AQ984
♦AJ5
♣9
♠Q8
♠762
♥KJ3
♥76
♦82
♦K94
♣KQ10764
♣AJ853
♠AK103
♥1052
♦Q10763
♣2
Západ Sever
Frabša
1♥
pas
3♣
pas
4♠
pas
pas

Východ Jih
Králík
pas
1♠
pas
4♥
5♣
5♠
pas

V párovém turnaji se s optimismem sobě
vlastním dodražil až do pěti piků. Západ
vynesl trefového krále a pokračoval v této
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barvě i ve druhém zdvihu. Franta přebil na
stole a odhodil srdce z ruky. Následoval pik
k esu a karový impas. Východ vzal zdvih
králem a zahrál devítku karovou k esu na
stole. Teď už zbývá jen uhodnout dámu pikovou a se srdcovým impasem je závazek
splněn. Nevím jak, ale povedlo se.
Jeden dražební problém řešil M. Sigmund
při dopoledním sezení:
♠J9xx
♥♦AJxxxxx
♣xx
Rozdával N / NS v druhé.
Západ Sever Východ Jih
pas
kontra
1♥
?
2♥
Jak byste dražili vy? Po dlouhých diskusích
jsme usoudili, že se zřejmě dražba z pohledu
tohoto hráče nezastaví před úrovní pátého
stupně, a proto stačí Sever nadražit čtyřlist
pikový v dalším kole. Martin správně použil
hlášku 4♦, ale bohužel po 4♥-kontra-pas
neřekl 4♠, ale zapasoval. Východ splnil
s nadzdvihem, když se na naší lince bez problémů uhraje 5♠ i 5♦.
Na závěr něco málo z výsledků:
Družstva:
1. CHAOS
Posledník, Vrkoč, Macura, Janeček
2. NO NAME
Saudek, Vondráčková, Šídlová, Tegzová,
Sigmund
3. F.K. LOMOZ
Králík, Králík, Vlach, Klímová, Frabša
Patton družstev:
1. Šídlová, Sigmund, Posledník, Vrkoč
2. F. Králík, Frabša, Vlachová, Falta
3. Koubková, Bráza, Horová, Urban

Individuál:

1. Vlach
2. Karásek
3. Janeček

High scorer

1. Vrkoč
2. Šídlová
3. Sigmund

Klamavá zahrání
hlavního hráče (2)
Vladimír Machát
V minulém dílu jsme se seznámili
s hlavními principy klamavých zahrání
hlavního hráče a s důležitým pojmem stejně
vysokých karet. Přesuňme se nyní na místo
hlavního hráče a podívejme se na dva příklady:
(1)
♠Q98
♠4

♠K
♠1075
(2)

♠Q98

♠K

♠5
♠42

k závěru, že dubla 4-2 mít nemůžete, a bude
k vaší výhodě pokračovat v pikách.
Chcete-li se stát nebezpečným hlavním hráčem, nikdy nesmíte ke zdvihu přidávat automaticky. Jakmile se vyloží stůl, musíte si
rozmyslet, jakou kartu přidáte v závislosti na
kartě přidané pravým obráncem. Pokud Východ v příkladu (1) přidá 2, 3, 4 nebo J, je
pozice jednoznačná a měli byste odhodit
libovolnou kartu. Pokud ale přidá 6, musíte
dohodit 5, protože Východ může mít 6-4, 6-3
nebo 6-2. Přidáním 5 se pozice stává nejednoznačnou.
(3)
♠Q96
♠5

♠K
♠1042

V tomto případě jsou ♠ 4-2 stejně vysoké.
Naneštěstí máte dvě nízké stejně vysoké
karty, a proto Západ nemůžete zmýlit. Měli
byste odhodit náhodně. Dokonce i ♠10 může
být dobrý pokus, protože Západ vynášející od
♠A-K-J-8-7 si může partnerovu 5 vyložit
jako marku počtu od ♠5-4-3-2.
(4)
♠J1054
♠K

♠Q83

V obou případech jsou piky boční barvou
v srdcovém závazku a obránce na výnosu
piky dražil. Pokud tento obránce již něco
slyšel o klamavých zahráních hlavního
hráče, ale nezná pojem stejně vysokých
karet, máte jako hlavní hráč šanci. V prvním
případě odhoďte ♠10. Přesvědčíte-li obránce, že jste odhodil 10 od 10-2, změní barvu
– k nelibosti Východu, který poctivě markoval dubla od 4-2. Ve druhém případě
byste měli odhodit ♠2. Možná dojde Západ

Opět jste v barevném závazku poté, co Západ
dražil piky, a víte, že Západ může dát partnerovi snap. Mnoho hráčů odhodí automaticky
klamavou ♠Q, ale to je chyba. Správné je
odhození ♠Q pouze v případě, kdy Východ
přidá ♠2 – pak si Západ může 2 vyložit jako
negativní od ♠8-3-2. Ve všech ostatních
případech byste měli odhodit ♠8. Západ
potom neví, jestli např. ♠6 je singl, malá od
♠Q-6, nebo velká od ♠6-3. Hrozí vypraco15

vání barvy na stole, a má-li hlavní hráč
skutečně ♠Q-8, je pokračování malým
pikem stejně špatné jako pokračování pikovým esem.
(5)
♠K1087
Sever
♥10987
ve druhé
♦A4
rozdával S ♣QJ6
♠A54
♠QJ932
♥♥Q2
♦Q10872
♦J96
♣A10852
♣K74
♠6
♥AKJ6543
♦K53
♣93
Na většině stolů se v párovém turnaji hrály
kontrované 4 piky nebo 5 v levné, ale hrálo
se i 5 srdcí a příležitostně byly plněny.
Hlavní hráč bere kárový výnos esem, hraje
srdci ke králi a z ruky pik. Západ bere esem
a hraje trefové eso: ♣A, 6, 4, 9. Obránci
markují obráceně počty i kvalitu. Může mít
Východ kárového krále a v trefech 4-3 ? To
si zřejmě Západ myslel, protože pokračoval
v kárech. Hlavní hráč jej k tomu mírně
navedl tím, že vzal první zdvih esem
a odhozenou ♣9. Vidíte, že princip „markování“ hlavního hráče platí, i když obránci
markují obráceně. Pokud si přejete pokračování v barvě, hrajete malou kartu. Pokud
si přejete změnu, hrajete „negativně“ velkou. Také vše, co bylo řečeno o stejně vysokých kartách, zůstává v platnosti. Hlavní
hráč v našem příkladu by mohl uspět, protože měl jednu nižší a jednu vyšší kartu než
byla karta hraná Východem. Pokud by měl
Východ ♣K-7-3 a hlavní hráč ♣9-4, obě
karty hlavního hráče budou stejně vysoké
a obránci se nemohou zmýlit.
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(6)
Sever
ve druhé
rozdával S
♠Q10852
♥982
♦65
♣J96

♠964
♥54
♦KQJ107
♣843

♠AJ3
♥AQ7
♦843
♣AK105

Západ Sever

Východ

pas
pas

1♥
pas…

1♦
3BT

♠K7
♥KJ1063
♦A92
♣Q72

Jih
1♣
2BT

K prvním třem zdvihům bylo hráno:
1. ♥9, 4, 3, Q
2. ♦8, 5, K, 2
3. ♦Q, ?
Dvojice EW markuje počty i kvalitu obráceně. Východ stojí před problémem, protože
♦5 partnera mohla být stejně dobře od ♦6-5
jako od ♦5-4-3. Má-li hlavní hráč kárový
3-list, je fatální vzít druhý kárový zdvih
esem. Pokud však rozdání vypadá například
takto
(6a)
♠964
Sever
♥54
ve druhé
♦KQJ107
rozdával S ♣843
♠K7
♠Q10852
♥KJ1063
♥92
♦A92
♦543
♣Q72
♣1096
♠AJ3
♥AQ87
♦86
♣AKJ5

„bezpečné“ propuštění druhého kárového
zdvihu zadává závazek, protože hlavní hráč
potřebuje ke splnění právě dva kárové zdvihy.
Problém nemá žádné exaktní řešení. Obránce by však měl vzít k úvahu technické možnosti hlavního hráče a uvažovat podle zásad
pravidla omezeného výběru. Pokud má
hlavní hráč v určité kombinaci jen jedinou
technicky správnou možnost zahrání, předpokládejte, že právě tato situace nastala.
V našem příkladu (6), odhodil-li Západ ♦6
od ♦6-5, znamená to, že hlavní hráč zahrál
technicky správně od ♦8-4-3. Pokud by
hlavní hráč měl v ruce ♦8-6 jako v příkladu
(6a), spolu s ♦7 na stole by jeho ♦8-6 byly
stejně vysoké karty a hlavní hráč by se stejnou pravděpodobností mohl zahrát kteroukoli z nich.
Pokud EW markují počty klasicky, hlavní
hráč musí nést technicky správně z 3-listu
malou. V příkladu (6) by však neuspěl,
protože Západem odhozená ♦6 nemůže být
nejnižší z 3-listu. Zaměníme-li ale ♦6 a ♦4,
bude obrácené markování pro obranu výhodou:
(7)

♦KQJ107
♦A92

♦54
♦863

Jih hraje ♦8 a Západ přidává ♦4, která
nemůže být od 3-listu. Naproti tomu při
klasickém markování na vynesenou ♦3
přidává Západ ♦5, která může být od ♦5-4
i od ♦8-6-5.
Pravidlo klamavého zahrání hlavního hráče
tedy zní: hlavní hráč musí „správně markovat“ svůj počet podle pravidel, která používají obránci, aby měl šanci obránce zmýlit.

Hlavní hráč, který chce zatajit 3-list, musí
vynést od tohoto 3-listu nejmenší, markují-li
obránci klasicky, a vynést nejvyšší, markujíli obránci obráceně.
(8)
♠J83
Oba v první ♥K1083
rozdával S ♦Q92
♣A93
♠Q95
♥72
♦AKJ86
♣J54
♠A1062
♥AQJ54
♦103
♣K10

♠K74
♥96
♦754
♣Q8762

V párovém turnaji sehráváte 4♥ z Jihu. Západ vynáší ♦K od ♦A-K. Východ přidává
♦4. Podle teorie byste měli zahrát ♦10
a povzbudit Západ k pokračování v kárech,
aby vám vypracoval odhoz na ♦Q. Vy však
přidáte ♦3 a objasníte tak Západu pozici.
Západ si ♦3 prohlíží s nedůvěrou, ale po
chvíli vynáší ♣5. ♣Q Východu berete králem, impasujete ♣ J, vytrumfujete, odhodíte
♦10 na ♣A a vynesete pik k 10. Západ bere
♠Q a nelíbí se mu myšlenka, že byste mohli
snapnout jeho kárové eso a na ♦Q si odhodit.
Proto vrací raději pik a +450 je ve Vaší sekci
čistým topem.
Vše, co jsme dosud řekli o klamavém markování počtu a kvality se také týká klamavého
markování přednosti v barvě. V následujícím
rozdání se podíváme na legendární postavy
bridžové historie.
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(9)
♠K64
Oba v první ♥8
rozdával N ♦K105
♣AQ5432
♠972
♥QJ72
♦Q9862
♣6
♠AQJ83
♥A54
♦73
♣J87
Západ
Sever
Mitchell
2♥
pas…

1♣
2♠

♠105
♥K10963
♦AJ4
♣K109

Hrajte s Maruškou
Marie Jelínková

Východ
Stayman

Jih

1♥
pas

1♠
4♠

Rozdání se hrálo před desítkami let na turnaji Las Vegas Riviera Masters. Před hloučkem kibiců hráli Victor Mitchell a Sam
Stayman. Mitchell vynesl do 4♠ singl tref.
Východ vzal zdvih králem a vrátil tref: ♣9,
J. Karta zahraná Východem označovala
vstup pro další snap – ale který? Východ
mohl vrátit „velkou“ ♣9 od ♣K-9-8 znamenající preferenci pro srdce nebo „malou“ od
♣K-10-9, indikující kárový vstup. Mitchell
vrátil s důvěrou káro a dostal další snap
a k tomu dva kárové zdvihy. „Jak jste to
mohl uhodnout? Proč jste nehrál srdce?“
„Protože hlavní hráč chtěl, abych zahrál
srdce“, zněla Mitchellova odpověď na otázky kibiců. Jinými slovy, Mitchell se řídil
pravidlem omezeného výběru. Kdyby hlavní
hráč měl původně ♣J-10-7, obě jeho zbývající karty budou stejně vysoké a hlavní hráč
by mohl zahrát stejně pravděpodobně libovolnou z nich. Naproti tomu ♣J od původního ♣J-8-7 je technicky správné zahrání,
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jediné nejednoznačné, které hlavní hráč musel použít a je proto pravděpodobnější.
Pravidlo klamavého zahrání hlavního hráče
pro přednost v barvě: Přeje-li si hlavní hráč
změnu na vyšší barvu, musí přidat vyšší kartu
než kartu zahranou obráncem, tj. preferenci
pro vyšší barvu musí „správně namarkovat“!
V

♠654
♥J5
♦QJ1098
♣K54
♠QJ109
♥876
♦543
♣876

♠87
♥KQ109
♦A76
♣QJ109

♠AK32
♥A432
♦K2
♣A32
Závazek: 3BT. Výnos: ♠Q.
Potřebujete devět zdvihů a máte jich jen pět:
dva pikové, jeden srdcový a
dva trefové. Potřebujete si
vypracovat další čtyři zdvihy.
Pěkná kárová barva se přímo
nabízí. Po vyražení ♦A uděláte čtyři kárové zdvihy, nic víc
nepotřebujete. Je zde ovšem
skryt drobný problém. Pokud zahrajete z ruky
malé káro a soupeři nedají eso (nejsou hloupí, chtějí vám zabránit ve vypracování barvy), můžete mít problémy, pokud ♦A nebude
druhé. Když ♦A bude alespoň třetí, soupeři
další káro propustí a s káry jste skončil. Můžete je sice vypracovat tak, že přejdete trefovým králem na stůl a zahrajete další káro, ale

nemáte již další vstup na odehrání dvou
vypracovaných kár.
Situace se však radikálně změní, když zahrajete ♦K! Soupeři sice mohou krále propustit, ale pak pokračujte malým kárem
k dámě a hrajte kára shora, dokud ♦A nevyrazíte. Pak přejděte ♣K na stůl, kde čekají
vypracovaná kára. V

Lámejte si hlavu
s námi - řešení
Tomáš Fořt
Problém 1

♠QJ7
♥862
♦K8763
♣K9

♠843
♥KJ3
♦A10
♣76532

♠A92
♥AQ10954
♦94
♣AQ

♠K1065
♥7
♦QJ52
♣J1084

Máte 4 možné ztrátové zdvihy. 2 pikové,
1 kárový a možná jeden trefový. Můžete
vzít pik, odehrát eso srdcové a srdce
a zahrát ze stolu trefový impas. Pokud by
neseděl, soupeři vám zcela jistě včas vyrazí
kárový přechod na stůl a nebudete moci
vyzkoušet trefy 3-3.
Správné je využít hodnotu pátého trefu na
stole. Nepodlehněte lákadlu trefového impasu (50%) a zahrajte na trefy alespoň 4-2 (36
+ 48 = 84%). V druhém kole hrajte hned
trefové eso a dámu. Pak použijte své
3 vstupy na stůl na vypracování páté trefy
a přechod na ni.

Problém 2
♠K432
♥A94
♦8743
♣97

♠AQJ10976
♥♦AKQ2
♣AQ
Jde jen o to nepodlehnout a neshodit hned
tref na srdcové eso. Pokud odhodíte káro,
můžete zkusit obě šance. Vytrumfujete
s ponecháte si na stůl přechod králem pikovým. Pak odehrajete vysoká kára, a pokud se
rozpadnou, zahodíte tref na velké káro. Pokud se kára nedělí zůstává vám stále v zásobě
trefový impas. Ale nejlepší je přidat do prvního zdvihu ze stolu malé srdce. Za prvé se
zbavíte nepříjemného rozhodování, co zahodit, a za druhé předejdete nebezpečí, že vám
Východ eso neočekávaně přebije trumfem.
Problém 3
♠A72
♥K10
♦K65
♣AK987

♠KQJ93
♥5
♦A10982
♣65
Tentokrát to není vůbec jednoduchá partie.
Sehrával ji David Vozábal na úspěšném turnaji týmů v Keszthely.
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Pokud se piky i kára dělí 3-2, není s partií
vůbec žádný problém. Dokonce pokud je
jen jedna barva 4-1, lze při troše opatrnosti
splnit. Nesmíte jen odehrát bezelstně 3 kola
trumfů. Nejlepší zahrání je však trochu
paradoxní a těžko by stačil čas k jeho analýze v běžné partii. Takže zde jsou uvedeny
možné počátky sehrávky a hodnocení hráčů:
a) Začátečník
3 kola trumfů.
b) Zkušený
2 kola trumfů a pak kára.
c) Expert
Ihned v druhém zdvihu
propuštění kár.
d) Mistr
Zahození kára na druhé
kolo srdcí.
Problém 4
Rozdání pochází ze semifinále Bermuda
Bowl z roku 1993. Hrdinou rozdání byl Eric
Rodwell. Poté co získal zdvih na ♦K zahrál
zpět ♠K! Rodwell totiž viděl, že pokud má
Jih ♠QJ, nepůjde závazek porazit. Toto
zahrání je označované v literatuře jako Deschapelles Coup, kdy obětujete figuru, abyste
vytvořili vstup do partnerova listu. Celé
rozdání bylo:
♠A10
♥Q54
♦A98632
♣A5
♠K62
♠Q73
♥K973
♥J102
♦K104
♦J5
♣1064
♣J9872
♠J9854
♥A86
♦Q7
♣KQ3
V

Bridžové osobnosti –
Hynek Svoboda
Tomáš Fořt
Pan Hynek Svoboda není sice
aktivní bridžista,
i když kdysi bridž
také hrával, ale
patří plným právem do této
galerie
osobností, které se o
český bridž zasloužily. Společnost CHANCE a.s., jejímž je
prezidentem a největším akcionářem, sponzoruje totiž Český bridžový svaz nemalou částkou a tím ve značné míře umožňuje, aby se
bridž stal olympijským sportem i ve skutečnosti a nejen v prohlášení mezinárodního
olympijského výboru. A zajištění takové
akce, jako je výjezd na Olympiádu, je z velké
části otázkou nalezení finančních zdrojů.
Znám pana Hynka Svobodu osobně, měl
jsem tu čest s ním pracovně jednat a jednání
byla konstruktivní a bezproblémová. A je pro
Český bridžový svaz velkým štěstím, že
stejným způsobem přistoupil i ke sponzorování jeho činnosti. Proto mu plným právem
náleží poděkování nejen Ústředí českého
bridžového svazu, ale i jeho členů.V

Naše kluby–Kralupy
Jaroslav Holý

Bridžový kroužek Kralupy
Kralupský bridžový kroužek má dlouhou
tradici sahající až do šedesátých let. V roce
1963 se konala ustavující schůzka kroužku
a již velmi brzy poté se jeho členové věnovali
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pilnému hraní. V té době měl kroužek velmi
úzkou spolupráci s kladenskými bridžisty,
se kterými po mnoho let pořádal skupinové
soutěže.
Po celá desetiletí patřil kralupský bridžový kroužek k aktivním výspám bridžového
zápolení. Turnaj "Kralupské eso" byl součástí seriálu Velkých cen v soutěžním bridži
a účastnilo se jej mnoho desítek bridžových
párů včetně československé špičky. BK
Kralupy dvakrát pořádal finále mistrovství
republiky párů a jedenkrát přebor republiky
v mixech (kdeže ty loňské sněhy jsou ...
málokdo již pamatuje poslední ženu, která
přešla přes náš práh, již dlouhé roky je bridž
v Kralupech pánskou jízdou...).
V devadesátých letech se činnost kroužku
poněkud omezila. Série pravidelných bridžových turnajů zde však nebyla v podstatě
nikdy přerušena a pokračovala vždy v nezměněné podobě nonstop po celé roky včetně letních prázdnin, což lze v Česku označit
za unikát.
V poslední době se objevují náznaky výrazného oživení činnosti kroužku. Podařilo
se stabilizovat členskou základnu, přizvat
zpět některé členy z let minulých a získat
několik mladých bridžistů. V současné době
hraje naše turnaje pravidelně 9 členů ČBS
a nepravidelně dalších 7-10 hostů. Scházíme
se vmalých, ale hezkých prostorách kralupského turistického oddílu (jak se vyjádřil
jeden nejmenovaný člen nejmenovaného
bridžového kroužku při přátelském zápase „Máte to tady moc hezký, ještě ty turisty,
kdyby se vám podařilo nějak vyhnat....“).
My ale máme turisty moc rádi a spíše doufáme, že k nám nějaký omylem zabloudí, až
přehlédne turistickou značku, a pak už dál
nepůjde a zůstane u bridže až do konce
života.
Činnost BK Kralupy lze rozdělit zhruba
do následujících oblastí:

•
•
•
•

pravidelné úterní turnaje
účast na neratovické celoroční skupinovce
účast v pražských soutěžích
vedení bridžového kroužku na Dvořákově
gymnáziu v Kralupech
• účast v celostátní lize (jsme jedním
z pořadatelů druhého kola letošní třetí ligy)
• další bridžově orientovaná činnost (bridžové dovolené na horách organizované
jinými kroužky, přátelské zápasy, internet),
a rádi bychom ji rozšířili dále o reciproční
bližší spolupráci s BK Neratovice, účasti na
některých párových turnajích velkých cen ČR
v soutěžním bridži a dokonce - napřesrok –
o uspořádání vlastního většího turnaje, který
by navázal na tradici Kralupského esa.
Turnaje našeho bridžového kroužku mají
velmi přátelskou atmosféru a jsou obvykle
spojeny s bouřlivými diskusemi o všech
aspektech bridžové hry. Plně respektujeme
současné trendy organizování bridžového
zápolení - turnaje jsou zásadně nekuřácké a je
na nich v poslední době kladen zvýšený důraz na technickou nezávadnost i etickou úroveň hry. K tomu nám velice pomohlo i ústředí ČBS, které na naši prosbu o pomoc při
zorganizování koupě bidding boxů zareagovalo tím nejlepším myslitelným způsobem poskytlo nám nové bidding boxy pro čtyři
stoly zcela zdarma! Děkujeme!
Kralupáci hrají bridž velice rádi, bez ohledu na to, že se v celostátním měřítku příliš
neprosazují. Najdete zde hráče všech úrovní
kromě expertní - od dobrého průměru až po
ty, kde při hraní jde skutečně o čirou rekreaci
a potěšení z toho, že držíme karty v ruce.
Pokud by k nám pravidelně nebo i jednorázově našel cestu kdokoli z vás, kteří bridž
hrajete, budeme nesmírně rádi a nový kolega
zde může získat schopného partnera. Kromě
toho hledáme jednu až dvě dvojice (několik
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bridžistů), kteří by s námi mohli vytvořit
jeden nebo dva perspektivní týmy pro příští
ročník Pražské ligy. Těšíme se na vás!
Mnohem podrobnější informaci o našem
hraní (a nejen o něm) si můžete vyhledat na
www.hyperlink.cz/jaholbridge/test4.html.V

Domácí výsledky
Tomáš Fořt

Kvalifikace open na ME týmů
Reprezentaci open na Mistrovství Evropy na
Tenerife tvoří tým Svobody. Jejich soupeři
Kopřiva,
Filip,
Pavlík,
Fládr
se
k finálovému zápasu o reprezentaci nedostavili kompletní, a tak se nejdůležitější
zápas sezóny vůbec neodehrál.

Ústředí schválilo reprezentace
ÚČBS schvaluje následující nominaci kapitánů REPRE družstev pro ME na Tenerife:
Open: Jansa, Kurka, Mráz, Svoboda, Vozábal, Zadražil (náhradní pár: DiamantPavlík), npc. Štulc – pomocník Frabša ml.
Ladies: Erdeová, Hnátová, Lančová, Pokorná, Svobodová, Tomčíková (náhradní
pár: Schulzová − Dítětová a za Hnátovou
Batelová), npc. Franz − pomocník Mašek.
Seniors: Filip, Hebák, Jireš, Křížek, Nosek,
Šubrt (náhradní pár: manželé Kulišanovi),
(npc. Verdier).

Kvalifikace o Bonn
V sobotu a neděli 3.-4.3. se odehrála kvalifikace o turnaj reprezentačních týmů
v Bonnu. Zúčastnilo se 5 družstev kandidujících na reprezentaci a z nich první
2 postoupila do nedělního finále. Pořadí
v kvalifikaci:
1. Hebák, Nosek, Kulišanová, Kulišan 148,0
2. Kopřiva, Fládr, Jireš, Filip
132,0
3. Křížek, Textor, Jirout, Šubrt
111,0
4. Volhejn, Mráz, Fořt, Martynek jun. 98,5
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5. Lašťovička, Stupka, Lauer, Valjarevič 85,5
Ve finále pak porazil Kopřiva Hebáka
o 19 IMP a jede do Bonnu.

Velká cena Liberce
V sobotu 31.3. se konala velká cena Liberce.
Dojem pokazilo několik maličkostí. Například bufet zavíral nedlouho po zahájení druhého kola. Také škoda, že chyběly bidingboxy, už jsme si na ně přeci jen zvykli. Také
jsem postrádal okamžité výsledky, které jsou
již na jiných Velkých cenách samozřejmostí.
Ale jinak šlo hezký a příjemný turnaj, na
který vždy rád jezdím.
1. Jana Erdeová - Zbyněk Lauer 60,84%
3. Zatylny - Snopczynski
58,75%
2. Jiří Baláš - Jan Škalda
58,69%
4. Petr Hebák - David Vozábal
56,77%
5. Jan Martynek - Jan Martynek 56,73%
6. Eva Dítětová - Tomáš Fořt
55,42%
7. Augustyniak - Pawliakaniec
55,06%
8. Miroslav Jotov - Jaroslav Vild 54,94%
9. Reszke - Mieszanowicz
54,93%
10. Daniela Hnátová . Milan Franz 54,68%
V

Krátce
Tomáš Fořt
• Světové juniorské mistrovství
Po úspěšném pražském mistrovství světa
juniorů bude následující 6.-8.7. v polském
Stargardu. Jako každoročně bude následovat
9.-16.7. Junior Camp v nedalekém Insku.
• Pohár Gemini
Populární světový turnaj Pohár Gemini Ernest & Young získali Andrew Robson a Zia
Mahmood.
• Mistrovství Afriky
Africkou zónu vyhrál v Open Egypt
a v Ladies Jihoafrická republika.
• Bridž je opravdovým sportem

Od 28.října 2000 je Světová
bridžová federace členem AGFIS (General Association of
International Sports Federations
- Olympic and non-Olympic).
• Výsledky párového ME Sorento

Finále A hrálo prvních 54 dvojic, B 156
dvojic a C posledních 82 dvojic. Mistry
Evropy se stala polská dvojice Cieslak Moszynski.

Bahník s Grosmanem v seniorech uhráli
48.94% (51.36, 45.73, 47.92) a skončili na
26. místě ve finále A.
• Bill Gates hraje bridž
Majitel největší světové firmy Microsoft Bill
Gates si byl opět zahrát v klubu. Sobotní
večer strávil v bridžovém klubu v Omaze,
kde byl jeho partner Bob Hamman. Jeho
soupeři byli Warren Buffet s dvojnásobným
světovým přeborníkem Sharonem Osbergem.
• Povinné dresy
Na mistrovství Evropy budou muset všechny
týmy povinně mít dresy s viditelným logem
země, kterou reprezentují. To platí i pro kapitány a trenéry. Dresy, které musí být nošeny
při formálních příležitostech, mohou obsahovat malé logo sponzora. Od roku 2002 budou
dresy povinné na všech Open a ženských
týmových mistrovstvích.
Během hry jsou povolená i obnošená trička
a svetry, ale ne krátké kalhoty a sandály. V

Pozvánky na turnaj
Tomáš Fořt

Albena
Všechny naše dvojice nakonec zůstaly ve
finále B. Očekávání byla trochu větší, ale na
mistrovství Evropy nejezdí ani ostatní dvojice bez ambicí, a tak dostat se do finále A
se povede málokdy.
Umístění našich ve finále "B":
77. Kurka – Vozábal
50.41%
(51.84, 46.03, 55.42, 48.45)
110. Mráz, Volhejn
49.00%
(43.54, 50.47, 47.76, 54.25)
120. Pokorná – Zadražil
48.06%
(45.61, 47.38, 47.96, 51.24)
130. Diamant – Svoboda
46.71%
(45.80, 49.49, 53.22, 38.36)

Vážení bridžoví přátelé, mám to potěšení Vás
pozvat na naši soutěž týmů - XIX. ročník
Mezinárodního bridžového festivalu "ALBENA - 2001" ve dnech 19. - 30. června
2001. Program festivalu umožní Vám
a Vašim přátelům prožití příjemné dovolené
na pobřeží jednoho z nejkrásnějších bulharských středisek u Černého moře, v Albeně.
Cestovní kancelář Bridge Travel zajistila
příznivé cenové podmínky pro ty, kteří nepoužijí služeb cestovní nebo turistické kanceláře. Podrobnější informace si prosím laskavě
nalezněte na naší webovské stránce:
http://www.vega.bg/~bridge/. Emailova adresa bridge@mail.vega.bg .S bridžovými po23

zdravy "BRIDGE TRAVEL" Ltd. Peter
Naidenov, prezident. V

Odposlechnuto
Eva Dítětová
• Na olympiádě v zápase našich hráček
proti domácím spadla Milena Lančová
z kontrovaného závazku za 1400. Když se jí
holandský novinář ptal, jak hodnotí ostrou
akci své partnerky, odpověděla: „Přeci jsme
nepřijely takovou dálku, abychom tu pasovaly.“ Odpověď se Holanďanovi tak zalíbila, že si naši hráčku vyfotil a udělal s ní
rozhovor do holandských novin. V

Nezvyklý upravený
výsledek
Jan Volhejn
V prvním kole letošního topového přeboru
dvojic rozhodl odvolací výbor neobvyklým
způsobem, se kterým bych vás rád seznámil.
Rozdání číslo 20, všichni ve druhé, dával
Západ.
oba v druhé ♠AQ3
rozdával W ♥A76
♦8654
♣AJ4
♠854
♥104
♦AJ1092
♣K87
♠KJ7
♥KQ85
♦Q7
♣Q953
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♠10962
♥J932
♦K3
♣1062

Dražba byla jednoduchá:
Východ Jih
Západ Sever
pas
Pas
1♦
1♥
pas
1 BT
pas
3 BT
pas
pas
pas
Východ vynesl malé srdce, ze stolu malá,
desítku Západu vzal hlavní hráč esem. Nyní
vynesl malé káro ke ♦Q7 na stole. Východ
naskočil ♦K a Západ po zřetelném zaváhání
přidal devítku. Východ zahrál další káro
a Západ odehrál zbylá kára. Hlavní hráč
zkusil ještě hrát na jakousi šanci, že vše sedí
tak, že ze 3BT budou všichni padat,
a nakonec dvakrát padl, -200 pro NS.
Přivolaný vedoucí (já) rozhodl, že Východ po
váhání Západu nesmí vybrat indikované
pokračování káry, a přidělil upravený výsledek 3BT splněno za +600 pro NS. Dvojice
EW se odvolala.
Odvolací výbor obě strany vyslechl, souhlasil
s argumentací vedoucího, že kárové pokračování je nepřípustné, nebyl si však jist, že by
hlavní hráč závazek po jiném pokračování
splnil. Usoudil, že v 17 ze 30 případů by
hlavní hráč padl a ve 13 splnil, a přidělil
tomu odpovídající upravený výsledek. Takovéto rozhodnutí odvolacího výboru je zcela
legální, ale v našich zemích jsem se s tím
dosud nesetkal.
Jak se takový výsledek počítá?
Jestliže hlavní hráč splní, získá 26 topových
bodů z 38 možných (68,4%). Jestliže jednou
padne, získá jen 13 topových bodů (34,2%).
Upravený výsledek tedy je:
(13*26 + 17*13)/30 = 18,63 topového bodu =
49,04%.
Ostatním dvojicím se výsledek takto složitě
nepřepočítával - byl započten, jako by na
problematickém stole byl přidělen umělý
upravený výsledek v procentech. V

