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Konečné pořadí základní části 2. ligy:

Celostátní
liga

2
5
5
7
10
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13
14
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20

Tomáš Fořt
Během prvního čtvrtletí proběhla závěrečná
kola 1. 2. i 3. celostátní ligy.
Konečné pořadí v základní části 1. ligy:
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jazyková úprava

Cover Photo

Uzávěrka 10. dne sudého měsíce
Vychází 6x ročně

Tým
P.S.
Esa
Chaos Gamblers
Acol
JaS
Triga
Star
Polabiny
Callimero
Ladies

VP
178
150
149
145
136
136
126
113
104
98

Týmy na prvních čtyřech místech budou hrát
K.O. finále. Poslední tým přímo sestupuje
a dva předposlední budou hrát s 2.-3. z 2.
ligy o dvě pozice v příštím ročníku 1. celostátní ligy.

Neprodejné

V 2. lize vyhrála FAJA metodou start-cíl
a obě pardubická družstva se také stále držela na barážových pozicích.

1
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Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tým
FAJA Uh. Hradiště
Labe Pardubice
Pernštejn Pardubice
Chaos
Logik Havířov
SUKL
Teplice
ZOO Č. Budějovice
ESO Brno
BEE Brno

VP
198
147
138
136
129
128
124
122
110
98

První tým postupuje přímo do 1. ligy, týmy
na 2. a 3. místě budou hrát baráž o postup,
týmy na 8.-9. místě budou hrát baráž o udržení, tým na 10. místě přímo sestupuje do
3. ligy.
Ze základní části III. Ligy Čech postupují do
finále tři, které spolu s dalšími třemi z moravské skupiny budou hrát o jedno postupové a dvě barážová místa v II. lize.
Poř.
1.
2.
3.
4.

Tým
Nové Město
Trutnov
Bez Myši
Český Brod

VP
58
53
48
16

Tentokrát mě za lize zaujala spíše nenápadná
zahrání, která sice přímo nezískávala mnoho
bodů, ale dokazovala technickou vyspělost
hráčů.
V zápase Polabin proti týmu Chaos Gamblers se blýskl pečlivou sehrávkou Ondra
Bahník.

♠♥♦K10762
♣A52

♠7
♥AQ85
♦K10762
♣A52

♠J42
♥KJ876
♦Q84
♣Q4
♠AKQ
♥4
♦A95
♣KJ9763

Na první pohled se zdá, že NS mohou uhrát
4♠, ale hned ten další odhalí, že by byly při
přesné obraně bez dvou za 500. Takže
v licitaci se i přes silnou dražbu Jihu stal
vítězem Východ se 4♥.
Zdeněk Illa vynesl ♠A, do kterého jsem
přidal neutrální ♠6. Následoval tedy trumf,
který vzal Ondra v ruce. Pak přišel snap
druhého piku, přechod trumfem do ruky
a třetí pikový snap. Hlavní hráč je nyní na
stole a hrozí nebezpečí, že kromě piky, kterou již odevzdal, přijde ještě o jeden tref
a dvě kára.

♠♥J87
♦Q84
♣Q4
♠♥♦A95
♣KJ976

Krabice 18, rozdával E, NS v druhé.
♠1098653
♥1032
♦J3
♣108

Nikdo sice slem nevylicitoval, ale ať se již
hráli piky, srdce nebo bezy, EW často uhrávali všech 13 zdvihů. Kde nepřišel kárový
výnos, zaimpasoval Východ piky do dámy,
odehrál eso, a když spadl král, bylo již vyhráno. Do piků prostě snapl jeden tref a do
srdcí nebo BT musel zahrát trefo-kárový
poziční skvíz.

♠1098
♥10
♦J3
♣108

Ondra však nalezl elegantní řešení. Ze stolu
nyní zahrál ♦K. Jih má na svou dražbu jistě
♦A i ♣K a tak již na poloze ♦J ani ♦9 nezáleží. Nadzdvih sice vlastně nic nestál, Bahník
– Barnet zvítězili již tím, že 4♥ vydražili. To
se totiž povedlo již jen jedné další dvojici,
ale zahrání prokázalo Ondrovu techniku.
I v další partii z posledního zápasu opět šlo
jen o výběr jedné zahrané karty.

V našem zápase Zdeněk Illa do ♠Q přihodil
z Jihu ♠9. Maličkost, ale soupeř samozřejmě
přešel na stůl a impasoval v druhém kole
klukem. Jen 11 zdvihů byl v zápisovém
lístku absolutní top, ale v lize jsme získali
pouze 1 IMP a dobrý pocit. Zajímavé je, že
i když pozice tohoto typu jsou všeobecné
známé, něco jiného je jejich zahrání v učebnici a něco jiného je v skutečné partii, kde na
žádném z ostatních deseti stolů tento manévr
obránci nenalezli.

♠J873
♥AKQ942
♦2
♣K9

Krabice 25, rozdával N, EW v druhé.
♠Q98
♥Q10653
♦AK
♣1084
♠752
♥♦Q1098732
♣K65

♠AQ62
♥73
♦KJ3
♣A872

♠J643
♥AK98
♦J5
♣932
♠AK10
♥J742
♦64
♣AQJ7

♠1095
♥1065
♦108654
♣65
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Také jsem spadl ze 4♥ a po partii jsem pronesl větu, že bylo jedno, jak srdce rozehrávám. Přesnější analýza však ukazuje, že
kdyby byla partie jen trochu jinak, nemusela
by to být pravda. Stačilo, aby měl Východ
místo jednoho malého piku malý tref.
♠Q98
♥Q10653
♦AK
♣1084

A ještě jedna partie z posledního zápasu.

Krabice 29, rozdával N, oba v druhé.
♠K4
♥J8
♦AQ97
♣QJ1043

Na osmi stolech z deseti se dražily 4♥,
a vzhledem k nešťastné rozloze trumfů,
všichni vydražitele padali. Jen na jednom
stole se NS zastavili na 3♥, na čemž trochu
nevýchovně brali 6 IMP, a na jednom hrál
Ondra Bahník 3 BT. Vzhledem k „příznivé“
rozloze kár nelze 3 BT prohrát. Stačí jen
napřed vnutit nebezpečnému soupeři ♣K
a pak teprve vypracovávat srdce. Ondrovi
oponenti však situaci ještě usnadnili, když
vynesli proti 3 BT ♥A.
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♠7532
♥♦Q1098732
♣K6

♠J64
♥AK98
♦J5
♣9532
♠AK10
♥J742
♦64
♣AQJ7

Kdybych vzal výnos v ruce a zahrál srdce do
kluka, rázem bych se mohl o splnění pokusit.
Odevzdal bych sice nesedící tref, ale pak
bych poslední tref (nejlépe eso) snapl, stáhl
všechny barvy a v tříkartové koncovce zahrál srdce do desítky. 

berg – Furunes, Allfrey – Robson, Mahmood
– Bakhshi, Baldursson – Jonsson, Ekren –
Berset. Nedostala se však do ní, jak uvidíme
dále, ani jedna ze tří medailových dvojic,
takže ti kdo vsadili na skutečné vítěze, dostali své peníze bohatě zpět.

Celostátní
liga - finále

TGR aukční
turnaj 2011

Tomáš Fořt

Tomáš Fořt

O víkendu 9.-10.4. se rozhodovalo o vítězi
letošní celostátní ligy a postupujících a sestupujících.

Mám slabost pro TGR párový turnaj, nástupce dřívějšího turnaje Sundy Times, protože
jsme se jej v roce 1998 s Vítkem Volhejnem
zúčastnili a byl to nezapomenutelný zážitek.
Kdysi byl jen pro 12 pozvaných dvojic, za
nás jich bylo již 38 a dnes je již pro 68. Ale
stále si mohou zahrát jen pozvané dvojice
a ty se draží. Nás tehdy vydražil jeden skotský hráč asi za 200 000 Kč, ale zpět jsme mu
je nepřinesli.

Vítězem finálových bojů se stali zaslouženě
P.S. a pořadí na prvních čtyřech místech je:
1.
2.
3.
4.
Z baráže o
a Labe.
1.
2.
3.
4.

P.S.
Esa
Acol
Chaos Gamblers

56
44
40
40

Z baráže o 2. ligu postupují Nové Město
a Ó Leiretmann.
1. Nové Město
54
2. Ó Leitermann
49
3. ESO Brno
46
4. ZOO Č. Budějovice 30


Krabice 12, rozdával N, EW v druhé, páry.
♠A876
♥AQ82
♦A
♣J532
♠92
♠J1053
♥1073
♥95
♦98752
♦K643
♣Q74
♣K106
♠KQ4
♥KJ64
♦QJ10
♣A98
Západ Sever
Herman
1♣
pas
3♥
pas
4♦
pas
5♣
pas
pas

1. ligu postupují a Callimero
Callimero
Labe Pardubice
Polabiny
Pernštejn Pardubice

I tato partie přispěla k druhému místu Tony
Forrestera a Davida Hermana.

I letos se TGR hrál New Cavendish
Dražba dvojic
Letos se vydražily celkem dvojice zhruba za
1,5 milionu korun a ceny nejlepších dosahovaly ke 100 000 korun. Dražila profesionálka
Ruth Zandberg, která řídí dražby v Christies
a Sotheby. Do nejlepší desítky se v dražbě
dostali: Hoftaniska – Helgemo, Fredin –
Andersson, Charlsen – Helness, Buras –
Narkiewicz, Bjoirnlund – Sandqvist, Mol-
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1. Einarsson/Jörgensen (ICE)
2. Forrester/Herman (ENG)
3. Teodorescu/Coldea (ROM)
4. Molberg/Furunes (NOR)
5. Hoftaniska/Helgemo (NOR)
6. Baldursson/Jonsson (ICE)
7. Buras/Narkiewicz (POL)
8. Brekka/Svindahl (NOR)
9. Charlsen/Helness (NOR)
10. Mahmood/Bakhshi (USA/ENG)
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60.0%
59.5%
59.2%
59.1%
58.0%
57,5%
57,3%
57,2%
56,9%
56,5%

Východ Jih
Forrester
pas
1♥
pas
4♣
pas
4 BT
pas
6♥
pas

Po výnosu ♦8 není na první pohled vůbec
vidět 12 zdvihů.
Forrester ale hned zahrál tref do osmičky
a dámy. Pak vysnapoval kára a v závěrečné
koncovce vyskvízoval Východ mezi piky
a trefy.
Východ měl sice možnost závazek porazit,
kdyby v druhém zdvihu položil ♣10, ale
pokud by hlavní měl například ♣AQ9, tak by
jej takové zahrání mohlo naopak stát zdvih.
Je těžké být expertem. 

Poľské
minisekcie
Tibor Menyhért
Kým u nás, v Čechách, Maďarsku, ... jednotlivé kolá turnajov mávajú obyčajne okolo 26
rozdaní, v Poľsku sa väčšinou organizujú
minikolá po 10 rozdaní. Takto je organizovaný i párový turnaj v Pule.
Počas jesenného kola I. Slovenskej bridžovej
ligy ma Paľo Mokráň oslovil, či by som
vedel organizovať turnaje podobným spôsobom, ako to robia v Poľsku. Odpovedal som,
že v zásade áno, ale vyžaduje to príslušné
materiálne vybavenie - dostatočný počet
boardov s kartami. Medzičasom Košický
bridžový klub zakúpil ďalšie sady rozdaní do
miešačky a tak môžeme poľské minikolá aj
prakticky realizovať. Ak by sme nemali
k dispozícii bridžmejty, tak by som túto
organizačnú schému nedoporučoval, respektíve by sa dala použiť, ak by vedúci turnaja
spustil ďalšie kolo bez zverejnenia výsledkov a v jeho priebehu by nahodil do skórovacieho programu výsledky predchádzajúceho kola. Vytlačil by privátne karty jednotlivých párov a rozdal by ich v priebehu hrania
aktuálneho kola. Keď sú bridžmejty, tak
výsledky a privátne karty možno tlačiť okamžite po odoslaní posledného výsledku,
takže hráči nie sú rozptyľovaní kontrolou
výsledkov počas hrania.

Poľské minikolá spočívajú v tom, že štartovné pole je rozdelené na sekcie po 10 párov
a v každej sekcii sú dve päťčlenné skupiny.
V sekciách sa hrá systémom Mitchell 5x2
rozdania. Napríklad ak by štartovalo
30 párov, tieto budú rozdelené na 6 skupín:
A, B, C, D, E a F.
Ak by sa hralo 5 kôl po 10 rozdaní, postupne
by proti sebe hralo všetkých 6 skupín:
Sekcia
Kolo A B
1. A-B C-D
2. A-C D-E
3. A-D E-B
4. A-E B-C
5. A-F B-D

V sekciách bez appendixu je pohyb párov
a rozdaní jednoduchý, hrá sa Mitchell na
piatich stoloch, páry na NS sedia, EW chodia
a rozdania idú opačným smerom ako EW.
Potom stačí navrhnúť, ako sa má hrať
v sekcii, kde je 10+x párov. Tento problém
možno redukovať na x rovné párnemu číslu,
ak x je nepárne tak x+1 je Bye, čiže kto má
hrať proti Bye, pauzuje.
Takže potrebujeme mať pohyby pre 12, 14,
16 a 18 párov a pre 5 kôl, pričom páry appendixu nemôžu hrať proti sebe.

C
E-F
F-B
C-F
F-D
E-C

Jednotlivé päťčlenné skupiny označme A, B,
C, D, ... a appendix je X.

Keď je počet párov deliteľný 10, tak nie je
žiaden problém, ak po delení 10 je nejaký
zvyšok, treba nejako ošetriť, čo robiť s týmto
zvyškom.
Poľská schéma
Štartovné pole sa rozdelí na päťčlenné skupiny, posledná skupina má počet párov rovný N modulo 10, ľudovo povedané, zvyšok
po delení 10. Jednotlivé sekcie sa potom
skladajú vždy z dvoch päťčlenných skupín
a posledná sekcia má dve päťčlenné skupiny
plus appendix. V ďalšom texte budem appendix označovať písmenom X a počet párov v appendixe písmenom x.
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Potom pre 19 až 28 párov dostávame nasledujúce striedanie skupín:
Sekcia: A.....B
AB CDX
AC DBX
AD BCX
Pohyb skupín z kola na kolo možno popísať
jediným predpisom:
AN-AN
B1..5-AE
B11..x-B11..x

B6..10-B1..5

AE-B6..10

Kde A a B sú sekcie a indexy N a E sú linky
v sekciách, keďže základným pohybom je
Mitchell, N zodpovedá číslam párov v sekcii
1..5 a E 6..10.
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Pre 29-38 párov a päťkolový turnaj dostaneme:
A
AB
AD
AF
AE
AC

B
CD
BF
DE
FC
EB

C
EFX
CEX
BCX
DBX
FDX

Pohyb skupín z kola na kolo:
AN-AN AE-BN BN-CN BE-AE C1..5-C6..10,
C6..10-BE C11..x-C11..x
Pre 39-48 párov by sa postupovalo analogicky, možno hrať 7 minikôl, ale obyčajne sa
hrá naďalej iba 5 minikôl, čiže jedno kolo
alebo dve sa z nasledujúcej schémy vynechá:
AB CD EF GHX
AD BF CH EGX
AF DH BG CEX
AH FG DE BCX
AG HE FC DBX
AE GC HB FDX
AC EB GD HFX
Pri ešte vyššom počte párov sa znova obvykle hrá 5 poprípade 6 kôl a skupiny sa presúvajú tak, aby boli linky vyvážené, teda aby
približne rovnako často hrali páry na tej istej
i protiľahlej linke.
Ako sa hrá, ak zvyšok po delení je 9? Jedna
skupina má iba 4 páry, ak sa použijú vyššie
popísané schémy tak by to bola skupina A,
čiže páry z A skupiny odohrajú o dve rozda-

nia viac, než zostávajúce páry. Ak je naopak
počet párov v X nepárny, tieto odohrajú za
celý turnaj o dve rozdania viac, než ostatné
páry.
Na väčšine turnajov kde som hral v takom
prípade pauzujúce páry získali za neodohrané rozdania 60 percent topu. Ja preferujem
v takom prípade neprideliť nič a pár je vyhodnotený podľa skutočne získaných percent
v turnaji. Ak však bolo naplánované hranie
proti nejakému páru a ten nenastúpi, tak
pauzujúci pár by mal 60% topu získať. Na
veľmi veľkých turnajoch, ako je napríklad
Pula, je však vysoko pravdepodobné, že
niektoré páry v ďalších kolách nenastúpia.
Pár proti ktorému súper nenastúpil však
nevie identifikovať, či to bolo plánované
alebo nie a preto z hľadiska subjektívnych
pocitov je prideľovanie 60%, bez ohľadu na
to, či to bolo alebo nebolo plánované logické
a "spravodlivé". Väčšinou to pár zvýhodní,
ale tí čo majú cez 60% sú vlastne znevýhodnení.
Moja schéma
Nezávisle od Poliakov som vymyslel vlastnú
schému riešenia Appendixov, popísaná je na
stránke:
http://www.bridgekosice.sk/index.php?a=18
Jej nevýhodou je, že kým poľská schéma má
vždy len jeden appendix v mojej ich môže
byť viac, na druhej strane sa problém redukuje vždy na jeden alebo dva páry navyše.

Výhody minikôl
1. Vyššie popísaný algoritmus je univerzálny pre ľubovoľný počet štartujúcich párov od 19 (v princípe už od 10, ale pri tak
nízkom počte párov nie je problém hrať
úplný Howell). Aj keď sa na poslednú
chvíľu zmení počet prihlásených párov,
nič sa nedeje, vedúci turnaja sa vie okamžite prispôsobiť.
2. Desať rozdaní by mal byť každý schopný
odohrať bez odbiehania od stolíka kvôli
fajčeniu či hygienickým potrebám. Znižuje sa tak možnosť vedomého či nevedomého odovzdávania si informácii. Počas minikola možno zakázať odchádzať
od stolíka, s výnimkou nevyhnutnej potreby.
3. Ľahko možno naplánovať a dodržať
časový rozpis jednotlivých kôl, pretože
sa vždy hrá rovnaký počet rozdaní, kým
pri klasickej organizácii počet rozdaní
kolíše od 20 do 28, podľa počtu prihlásených párov.
4. Ak v priebehu turnaja jeden-dva páry
odstúpia, na organizácii turnaja sa takmer
nič nemení, iba presunieme jeden pár
z appendixu na uvoľnené miesto a zmeníme rozpis v appendixe.
Nevýhody
Tento spôsob organizovania turnajov má
v zásade len jednu i keď dosť podstatnú
nevýhodu, vyžaduje 2 až 3 krát vyšší počet
sád rozdaní, než náš tradičný spôsob organizácie turnajov. Kým pri 26 pároch nám stačí
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jedna sada rozdaní, pri minikolách by boli
potrebné až tri poprípade dve sady rozdaní.
Ak nechceme mať v sekcii s appendixom
spriahnuté stoly, appendix má vlastnú sadu
rozdaní, ak nám spriahnuté stoly nevadia,
stačia dve.
Záver
Tento spôsob organizácie turnajov som zažil
iba ako hráč a osobne mi veľmi vyhovoval,
vždy po 75 minútach si hráč na chvíľu oddýchne a zregeneruje sily, pri klasickej organizácii sú to 3 a pol hodiny bez oddychu
a dostatočného časového priestoru na základné fyziologické potreby. Na Karpatskom
pohári si ho prvýkrát vyskúšam ako vedúci
turnaja.

Rozdával N, oba v druhé.
♠♥9764
♦AK543
♣J876
♠AJ1073
♥3
♦Q1098
♣Q42

♠K9542
♥J85
♦J72
♣A3
♠Q86
♥AKQ102
♦6
♣K1095

Na obou stolech proběhla stejná dražba:

http://www.bridgekosice.sk/index.php?a=120

Jih

Poznámka: Článok vznikol kompiláciou článkov
o poľských minisekciách zverejnených na stránke
Košického bridžového klubu.

1♠
4♠

Západ
pas
3♦
5♥

Sever
pas
3♥
pas…

Východ
1♥
4♥



Drahé
rozdání
Tomáš Fořt
Čas od času nastane situace, že ještě poslední rozdání dramatického turnaje rozhoduje
o zisku ceny. Na olympiádě duševních sportů před několika lety v Manchesteru stálo
zdánlivě jednoduché rozdání jeden z týmů
přes půl milionu korun.
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3♦ po pasu ukázala alespoň 5 kár a alespoň
4 srdce.
3♥ ukázala konstruktivní zvýšení na 3♠.
Na prvním stole nebyl po výnose ♠A žádný
problém. Hlavní hráč přebil pik, přešel do
ruky trumfem, přebil druhý pik, zahodil na
kára třetí pik a dotrumfoval. Pak už jen odevzdal dva trefy a vypracoval další dva.
Na druhém stole přišel výnos ♣2 do esa
a tref zpátky. Hlavní hráč musí uhodnout,
zda je výnos od ♣Q42 nebo singl. Neuhodl,
a to stálo jeho družstvo 13 IMP a prohru
v zápase o první místo o 9 IMP.


Příběh
z Bavlnky
Eva Fořtová
Na úterní večery se vždycky těším. V klubu
máme Hraní v bavlnce, kam dávno už nechodí hrát jen absolventi mých bridžových
kurzů, ale i spousta dalších hráčů, kteří si
chtějí příjemně zahrát nezávislý párový
turnaj.
Jedno úterý si přišla do Bavlnky zahrát dvojice expertů. Měli domluvenou dohrávku
ligy, ale nepřišli jim soupeři a tak po nevalných výsledcích na Velkých cenách a jiných
celostátních soutěžích se rozhodli, že když
už jsou tady, tak si v Bavlnce alespoň zlepší
sebevědomí. Ale ani tady turnaj nevyhráli
a uvidíte sami, že není divu. Jedno kolo jsem
sledovala jejich dvě partie a úžasně jsem se
u toho bavila.
První partie:
Dealer Vý- ♠J9
chod, všichni ♥106
v druhé hře ♦KQJ832
♣Q52
♠A62
♥J8732
♦96
♣J106
♠K10753
♥A94
♦A7
♣K83

Jih

Západ

Sever

1♠
2NT
3NT

pas
pas
pas

2♦
3♦
pas

Východ
pas
pas
pas
pas

Hráčky z Bavlnky vylicitovaly po jednoduché licitaci poněkud ostřejší závazek, ale to
se někdy stává, nejen v Bavlnce. Expert na
Západě vynesl srdcovou dvojku. Ze stolu
přišla šestka, expert na Východě přidal dámu
a hlavní hráčka sebrala štych esem.

Druhá partie také stála za to:
Po prvním zdvihu prohlížela nešťastně své
karty. Protože eso je vždy jistý štych, odehrála po delším přemýšlení eso kárové.
V ruce měla ještě dvě velké figury, na které
by mohla eventuelně taky udělat štychy,
zkusila proto zahrát z ruky pikového krále.
K jejímu překvapení pikový král držel, proto
zkusila druhého krále trefového a na něj
udělala další štych. Teď již vysoké figury
v ruce došly a bylo na čase poohlédnout se
po dalších možnostech štychů na stole, kde
měla vysoké kárové figury. Odehrála všechna kára ze stolu a splnila závazek.
Ptáte se, co se stalo, jestli experti usnuli nebo
zapomněli brát štychy? Podívejme se na
partii z pohledu našich expertů.

♠Q84
♥KQ5
♦1054
♣A974

singl kárové eso, v pikách má nejspíš krále
s dámou a snaží se získat přechod na stůl na
pikového kluka, aby se dostala na svá dlouhá
kára. V dalším zdvihu může situaci ještě
zachránit expert na Východě, sebrat trefového krále esem a stáhnout vysoká srdce. Ale
ten také vidí partii jak namalovanou. Pokud
by vzal trefového krále esem, umožní hlavní
hráčce přejít na trefovou dámu na stůl
a stáhnout svá velká kára, takže pouští.
Závazek je splněn a experti mají nulu.

Hlavní hráčka hned bere srdcové eso a odehrává kárové eso. Naši experti jsou zvyklí
markovat počty v jednotlivých barvách, ale
do dlouhé barvy hlavního hráče, není-li
počet důležitý, markují lavinthala hned při
prvním přidání. Expert na Západě vidí situaci celkem jasně – hlavní hráčka měla v ruce
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Dealer Jih, ♠AQ10987
EW v druhé ♥J7
hře
♦Q104
♣73
♠J654
♥6
♦AKJ963
♣82
♠3
♥532
♦87
♣QJ109654
Jih
3♣
pas

Západ
3♦
pas

Sever
3♠
pas

♠K2
♥AKQ10984
♦52
♣AK

Rychle jsem nenápadně koukla na obránkyni
na Severu, co to s ní udělá. Ale ona v tom
momentě zrovna očima hledala Jitku - barmanku, aby si objednala chlebíky s dnešní
pomazánkou a pohled jí jen lehce sklouzl po
štychu, než ho otočila jako svůj. Že hlavní
hráč přidal krále, si nejspíš vůbec nevšimla,
vrátila piku a závazek byl poražen. Za tuto
partii experti měli také nulu, tentokrát ne
čistou, ale dělenou ještě s jednou dvojicí,
která spadla ze čtyř srdcí.
Na třetí partii měli experti celkem slušný
výsledek. Všichni u stolu partii propasovali,
stejně jako většina sálu, takžě experti na ní
měli hezkých 48 %.

Východ
6♥

Experti vylicitovali ostrý slem, který se dá
okamžitě porazit pikovým výnosem a vrácením piky do snapu. Hráčka na Jihu samozřejmě piku vynesla, hráčka na Severu ji
vzala esem. Expert na Východě bez mrknutí
oka přidal do esa pikového krále a nechal si
dvojku. Nyní se dá velice těžko přijít na to,

12

že vynášející má singla a ne dubla. Kdo by
dobrovolně zahodil krále do esa, když má
ještě dvojku? Pokud teď vrátí hráčka na
Severu cokoliv jiného než piku, expert jí už
nedá šanci a vyskvízuje ji mezi pikami
a káry a svůj slem splní.

(Inspirováno Reese-Trezel:
Swindels.) 

Snares

and

jedné, ale v druhé hře proti první to není nic
automatického a navíc stačí jen malé klopýtnutí a soupeři zapíší pětistovku.

Dva za jeden
Tomáš Fořt
Partie 25 z druhého kola párového přeboru
ČR 2011, který vyhráli Ján Tomčáni ze Slovenska s Jakubem Šlemrem.

Bohužel pro ni, zde se právě dopustila nenápadné chybky. Aby utajila svou kartu, vynesla lstivě z ruky malé káro. Musím po
pravdě říci, že mě donutila delšímu zamyšlení, ale nakonec jsem králem zdvih vzal
a pokračoval pikou, která vyhnala eso stolu.

♠AJ
♥AK105
♦J10654
♣J7
♠K10643
♥963
♦AK7
♣63

V následující koncovce zahrála ze stolu malé
káro a partner domarkoval lichý počet.
♠Q95
♥J2
♦983
♣KQ1098

♠872
♥Q874
♦Q2
♣A542
Západ
1♠
pas

Sehrávka však již drobnou chybku obsahovala. Vynesl jsem pik. Kluka vzal partner
dámou a pokračoval velkými trefy. Je vidět,
že k odevzdání jsou jen jeden pik, jeden tref
a dvě kára. Soupeřka tedy vzala druhý tref,
vytrumfovala a zahrála z ruky káro.

Sever
1♦
2♥
pas

Východ Jih
pas
1♥
2♠
3♥
pas

Oboustranně správná dražba, po které soupeřky skončily v optimálním závazku. Teoreticky se sice dá ještě bránit třemi piky bez

♠♥10
♦J1065
♣♠K106
♥♦A7
♣-

další. Hlavní hráč musí snapnout přesně
devítkou. Pokud neuhodne a snapne například jen šestkou, jako u našeho stolu, dojde
ke katastrofě. Východ přesnapne sedmičkou
a pikou vypromuje svůj trumf.

Tři partie
z Ačka
Tomáš Fořt

Poslední pražská skupinová soutěž byla
nabitá zajímavými partiemi. Například
v partii 24 se sice daly splnit 4♥, ale pokud
hlavní hráč nezahrál partii předvídavě, dostával se do značných potíží.
♠J
♥AK963
♦A43
♣J975
♠75
♥Q10
♦KQJ7
♣K9432

♠Q109432
♥J72
♦109
♣106
♠AK86
♥854
♦8652
♣AQ

♠9
♥♦83
♣109

Bez kárového výnosu s partií problém nebyl.
Hlavní hráč odevzdal srdci, káro a tref.
A když vypadla ♣10, nebylo nutné poslední
tref ani snapnout.

♠8
♥Q
♦Q
♣54
Dámu károvou jsem propustil. Tak jsem sice
přišel o kárové eso, ale na druhou stranu
soupeřka už nemohla kára vypracovat
a odehrát. Maličkost, ale potěší. 
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U našeho stolu, a nejen u něj, vzal hlavní
hráč vynesené káro esem a hned shodil jedno
káro na pik. Pak jednou trumfnul a zkusil
trefový impas. Ten neseděl a tak iniciativu
převzala obrana. Západ stáhl káro a zahrál
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Jako obvykle je lepší problémům předcházet,
než je později řešit. V tomto případě se šance
hlavního hráče výrazně zlepší, pokud nepoloží v prvním zdvihu automaticky eso kárové, ale káro jednou propustí. Pak je možné
dokonce dvakrát trumfnout a spoléhat na to,
že buď sedí tref, nebo má Západ jen dvě
srdce, anebo vypadne trefová desítka.
Druhá partie číslo 3 byla ještě zajímavější.
Vítek Volhejn v ní sehrával 4♠.
♠AJ
♥K106542
♦A76
♣109
♠K10864
♠Q732
♥3
♥A98
♦KQJ8
♦54
♣K53
♣Q742
♠95
♥QJ7
♦10932
♣AJ86
Západ Sever Východ Jih
Volhejn
Macura
pas
1♠
2♥
3♥*)
pas
4♠
pas
pas
pas

*)

3♥ znamenalo čtyřlistý fit pikový a sílu na
invit.

Výnos ♣10. Z otevřených karet poráží partii
jen trefový výnos, ale i bez něj je těžké jí
u stolu splnit, když nezahrajeme z otevřených karet impas do ♦8. A opět jako v předchozí partii je třeba se zamyslet hned nad
prvním zdvihem.
V každém případě bude třeba přervat komunikace. Proto zahrál Vítek ze stolu trefovou
dámu! Obrana může stále závazek porazit,
ale Jih nyní musí poznat, že je výnos od
dubla a nikoliv od 109x. V tom případě
propustí a o chvíli později pošle trefový
snap. Paradoxní je, že šance na splnění partie
v reální hře, tedy obě zbývající esa u Severu
spolu s dublem tref, je zároveň porážející
varianta z otevřených karet. Hrát se má ale
na skutečné šance a ne ty teoretické a tak ve
skutečné partii Jih opravdu vzal hned první
zdvih a přirozeně vrátil srdce.
Teď už se to začíná rýsovat. Hlavní hráč
zahrál káro do krále a doufal, že Sever hned
vezme esem a přijde další srdce. To se také
přesně stalo. Ještě je třeba zachovat si v ruce
malý pik, proto přichází piková osmička (!)
a když zasahující bere esem a hraje tref, bere
hlavní hráč zdvih v ruce králem a hraje pikovou desítku, kterou přebírá dámou.
Pak již následuje srdce, snapnuté králem
a trumfová šestka převzatá na stole sedmičkou.

♠♥1065
♦76
♣♠6
♥♦QJ8
♣3

♠Q9843
♥A105
♦97
♣KJ4
♠73
♥♦5
♣74

♠2
♥9
♦Q1086542
♣9532

♠♥♦1093
♣J8

♠9
♥♦♣KJ4
♠K1075
♥KJ84
♦AJ
♣Q107

♠♥♦Q
♣953

♠AJ6
♥Q7632
♦K3
♣A86

Trojka piková ze stolu dokoná dílo – Jih je
ve skvízu.
Takže to bylo suma sumárum:
• Plán sehrávky a dobré natempování.
• Přetrhání komunikace soupeřům – figura v prvním zdvihu.
• Obrácený stůl.
• Odblokování v trumfech.
• Skvíz.
Dost techniky na jednu partii. Většina hráčů
si to rozdělí do celého večera.
A ještě jedna pěkně zahraná partie číslo 12.
Tentokrát v podání Petra Jireše. NS v druhé,
zahajuje Západ.
Když Západ zahájil 3♦ a Sever zapasoval,
měl jsem velkou chuť dražit 3 BT. Ale stav
manší mě naštěstí od tohoto kroku odradil.
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3 BT nakonec v partii přeci jen byly, jenže
na lince soupeřů. Petr Jireš na reopenu však
přirozeně zvolil 3♥ a Sever zvýšil na čtyři.
Kromě 3 BT se na NS daly splnit i 4♠, ale se
4♥ je problém. Takže nakonec odvážný blok
slavil úspěch. Partner vynesl ♠2, což je evidentní singl. Vím to já a ví to i hlavní hráč.
Co však neví, je, jak jsou dělená srdce Z mé
strany je rozloha jak namalovaná. Partner má
skoro jistě 1-1-7-4.
Ze stolu přichází ♠8 a jediné, co nesmím dát,
je král. Vybral jsem si ♠10, aby Jih zůstal
v ruce. Jih chvíli počítal možnosti, pak se
z hlavy dopočetl toho, co já jsem ze své
karty viděl, přešel na stůl trumfovým esem
a hned zahrál ze stolu ♠Q. Když vzala zdvih,
pokračoval malou srdcí. Tu jsem vzal králem
a pokračoval klukem. Nyní hlavní hráč odehrál ♠A a zase vpustil trumfem mě. Nemohu
hrát pik ani tref, ani malé káro, takže hrají
♦A a pokračuji klukem.
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♠K
♥♦♣Q107
♠♥6
♦♣A86

Teď začínám mít vážné obavy o osud partie.
Nevidím, kde je ♣9. Pokud by jí měl hlavní
hráč, zahraje poslední srdce, ze stolu zahodí
tref a se mnou bude konec. Neměl jí a tak
jsme závazek jednou porazili. Ale skoro
jsem Petra Jireše litoval, že s tak pěknou
sehrávkou neslavil úspěch.



Lámejte si
hlavu - řešení
Tomáš Fořt
Problém 1
Umíte počítat do třinácti?
J. Timar
♠Q52
♥43
♦763
♣Q10532

♠AK3
♥AKQ
♦AKQ
♣AK84

poslední pikou na stůl. Nyní jsem získal
informace o rozloze a mohu se rozhodnout,
na kterou stranu budu bezpečně rozehrávat
trefy. Toto rozdání je z knihy Geoge S. Coffina - Bridge Perfect Plays.
Problém 2
Jak budete sehrávat 5♥ z Východu po výnosu a pokračování pikem?
♠AKJ84
♥3
♦Q54
♣10642
♠95
♥105
♦1076
♣AKJ873

♠6
♥AQJ87642
♦AK83
♣♠Q10732
♥K9
♦J92
♣Q95

-----------------------------------------------------Jak budete sehrávat 7 BT po výnosu ♠J?
-----------------------------------------------------V podstatě nejde o nic složitého. Záleží na
umístění trefů, stačí bezpečně rozehrát trefové eso a hrát na J 9 7 6 u Západu. Pokud
bude mít všechny trefy Východ, prohrajete.
Anebo budete hrát na trefové J 9 7 6 u Východu?
Správné je začít stažením dvou piků v ruce
a všech červených karet. Teprve pak přejdu

Ve skutečném rozdání z párového turnaje na
bridžovém týdnu na přehradě Souš mnoho
hráčů chybovalo. Přebili pik a pak odehráli
srdcové eso. Když nespadl král, zahráli kára
a doufali, že budou 3-3, nebo že hráč, který
má čtyřlist, již nemá ♥K. Měli štěstí a tak
splnili alespoň 10 zdvihů.
Správnější je zahrát ♥Q a tak získat přechod
na stůl, nebo pokud Jih propustí, alespoň
jeden srdcový zdvih navíc. 
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Licitační
soutěž
Tomáš Fořt

Pokud není uvedeno jinak, soupeři draží
přirozeně na základě Standard American,
tedy drahé pětilisty, silný BT, jednobarevné
bloky.
Problém 1
EW v druhé, rozdával Sever, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♣
3♥
4♦
pas
pas
4♥
?
Jih: ♠AJ2 ♥5 ♦AK10765 ♣QJ9

Problém 2
Oba v první, rozdával Západ, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
3♣
3♠
pas
?
Jih: ♠10 ♥A542 ♦KQ853 ♣J63

Problém 3
Oba v první, rozdával Jih, týmy.
Západ Sever
Východ Jih
1♥
2♣
3♥
5♣
?
Jih: ♠9 ♥AJ872 ♦AKJ74 ♣73
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Odpovědi:
Problém
Vozábal
Lukotka
Kopecký
Čtenáři

1
4 BT
4 BT
4 BT
4♠

2
4♦
4♦
3 BT
pas

3
pas
pas
5♥
5♦

Problém 1
David Vozábal:
4 BT. Partner projevil chuť do slemu, dražbu
odteď ale musím řídit já, protože vidím singl
srdce a QJ v trefech, které může být pro
velký slem klíčové (stačí mi k němu tak
málo jako xx Ax Qxxx AKxxx). Zeptám se
tedy na klíčové figury pro kára, když odpoví
dvě s dámou, tak se zeptám na krále trefového, když dvě bez dámy, tak budu mít lámačku.
Robert Lukotka
4 BT. 4♥ sú pre mňa cue bid na kárach,
najskôr eso. Stiahnutie dvoch štychov
z vrchu v trefoch nám hádam nehrozí, respektíve pokus overiť to by celu dražbu hodne skomplikoval. Preferujem jednoduché
4 BT a po prípadnej odpovedi 5♠ ešte stihnem 6♣ ukázať niečo pekne v trefoch.
Michal Kopecký:
4 BT. 4♥ se mi líbí, partner v tomto sledu
bude určitě slibovat zádrž prvního kola (asi
eso, šikena není moc pravděpodobná). Zeptám se na esa, a když partner slíbí dvě tak
ještě udělám obecný pokus o velký slem přes
5 NT s tím, že pokud partner ukáže dobré
trefy, dám mu alternativu 7♣. Třeba s tímto
listem bude 7♣ lepších, s dámou pikovou
u partnera dokonce ložených:

Kx - Ax - AKxxxx - Jxx.
Čtenáři:
Máte velmi silný list. Správný závazek je 6♦,
ale ani 7♦ není špatných a poráží je jen třetí
kárová dáma za, takže určitě je dobré prozkoumat slemové možnosti.
Experti pokládali 4 BT. Čtenáři jim dávali
možnost jen v 18% a zvítězily u nich 4♠
s 59%. Většinový názor čtenářů reprezentuje
Aleš Medlín: „4♥ zde velmi pravděpodobně
fitují kára a ukazují eso srdcové. Nabízí se
4 NT jako dotaz na esa. Po odpovědi 5♠
nemám již moc možností zjistit velký slem.
Budu tedy raději cuebidovat.“
Problém 2
David Vozábal:
4♦. Rozhodně není moje hláška 4♦ rovnou
cuebid pro piky, ale přirozená. Vyšla tak
nějak vylučovací metodou. Na pas jsem
příliš silný, 3NT i 4♠ jsou střelba, že trefím
u partnera ten správný list. Když řekne 4♠
teď po 4♦, tak aspoň budu mít jistotu, že má
šestilist. Když řekne 4♥ nebo 5♦, pasuji.
Robert Lukotka
4♦. Čisté hádanie. Pasovať sa mi moc nechce, na tejto pozícii by zasahujúci mal mať
toho na ruke hodne. 4♦ sa mi zdajú najflexibilnejšia hláška. po nej stále môžeme hrať
hru v ktorejkoľvek zo zvyšných farieb.
Michal Kopecký:
3 NT. Nic jiného než pas a 3 NT mě nenapadá, pravděpodobnost splnění bude podobná
a 3 NT jsou za víc. Partner má nejspíš něco
v trefech a do 3 NT můžu stáhnout 9 zdvihů
i přes kára.

Čtenáři:
Partie je z juniorského MS týmů v Istanbulu
a volna je jako obvykle po bloku těžká. Ve
skutečné partii šly 4♠ i 5♦.
Experti upřednostňovali 4♦, která čtenáři
volili jen v 23% případů. U nich pak zvítězil
bezpečný pas s 47%. Za velkou skupinu
pasujících čtenářů shrnul názor Jirka Emmer:
„Můžeme minout 4♥, když má sever
5=4=2=2 nebo dokonce 5=4=3=1 a kolem
13 FB. Ale jsme v první a dražba navíc ještě
neskončila.“
Problém 3
David Vozábal:
Pas. Není napsáno, co jsou 3♥ od partnera
(zda výzva nebo blok), ale asi v obou případech je lepší nechat rozhodnout jeho. Pokud
bude mít singl trefu a 5list srdcový, je slušná
šance, že může říci 5♥. Kontra je vabank,
nikde není napsáno, že nám projdou 2♦.
Pokud jsou 3♥ přibloknutí a ne výzva, tipoval bych partnera na něco velmi blízkého
Q10xxx Kxxx xxx x, kdy nám může jít 5♥
jen při srdcích 2–2 a sedícím impasu károvém, ale klidně to může být za 300 a 5♣
půjde soupeřům pouze tehdy, když mají oba
červené singly a ještě nedají piku.
Robert Lukotka
Pas. V tejto sekvencii hrám 3♥ ako slabé. 5♥
určite proti tomu čo čakám u partnera nepôjde. Pri troške šťastia trefy raz porazíme.
Michal Kopecký:
5 ♥. Předpokládám, že 3♥ jsou blokující. Zdá
se mi, že 5♣ i 5♥ může být splněno (5♣ spíš
ne, 5♥ proti slušnému bloku a singl trefu
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docela pravděpodobně). Holt to teď musím
uhodnout, sice hrozně nerad padám, když
soupeři by spadli za 500, ale teď se mi zdá
předražení rozumné. V nejhorším myslím
ztratím 4 impy, když oba závazky budou -1.
Čtenáři:
Opět rozdání z juniorského MS týmů
v Istanbulu. Šlo ještě 5♥, ale může být dobré
po cestě říci 5♦, aby také partner věděl, co
dělat. Ale i to má své háčky, jak píše Jirka
Emmer: “Chtělo by se říct 5♦, aby se partner
mohl zorientovat, kdyby soupeři náhodou šli
dál, ale mohlo by to partnera poňouknout ke
"zhodnocení" limitovaného listu proti domnělé slemové výzvě.“ Je vidět, že situace
zdaleka není jednoznačná a tak se názory
expertů i čtenářů se rozdělily mezi více variant. U expertů zvítězil opatrnější pas, který
čtenáři prakticky vůbec nevolili (12%). U
čtenářů nakonec zvítězilo popisnějších 5♦ s
41% a na druhém místě vybírali 5♥ s 29%.
Eva Fořtová: „5♥. Hodně záleží na tom, co
znamená hláška 3♥. S většinou partnerů to
v této situaci hraji jako blok a na silnější listy
s fitem máme jinou hlášku. Pak dražím 5♥.
Pokud by 3♥ byly výzva, dražila bych nejspíš kontra - varující, které znamená, že
mám minimum a ostré body vedle.“ Martin
Scháňka to vidí s malým rozdílkem: „Jde o
to, co znamenají 3♥ - jestli je to blok, tak
pasuji, jestli výzva, dražím 5♥.“ A ještě
názor Aleše Medlína: „Dám kontra. Jestliže
zde splníme 5♥, padne 5♣ pravděpodobně
dva a vícekrát. 5♥ je z tohoto hlediska akce
s malým ziskem a potenciálně velkou ztrátou.“ 
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Lámejte si
hlavu
Tomáš Fořt
Problém 1
♠Q52
♥43
♦763
♣Q10532

♠AK3
♥AKQ
♦AKQ
♣AK84
Jak budete sehrávat 7 BT po výnosu ♠J?

Problém 2
Jak budete sehrávat 5♥ z Východu po výnosu a pokračování pikem?
♠95
♥105
♦1076
♣AKJ873


♠6
♥AQJ87642
♦AK83
♣-

