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Co vynesete do slemu? 

 

 

 

 

Podívejme se na dražbu, kterou NS dospěli do srdcového slemu. Hláška 2  N znamenala silné sfitování srdcí, 

forcing do hry. Proto pas hráče na S byl forsující, silně indikující chuť do další dražby. Přes odrazující kontra 

partnera S dražil dále trefový cue-bid, což téměř jistě znamenalo silnou slemovou chuť. Navíc S nepoužil RKCB, 

což indikuje, že má pravděpodobně šikenu pikovou a trefový i kárový cue-bid (bez kárového cue-bidu by 

S patrně dražil rovnou 5 ), N poté rovnou skočil na 6 . 

Kárový výnos je v tomto případě vyloučen, když sami máte eso trefové (není pravděpodobné, že by soupeřům 

chyběla dvě esa a pokud ano, slem stejně spadne). Nabízí se neutrální výnos pikový, kterým určitě nic nezadáte, 

nebo trochu horší výnos srdcovou osmou, kde ale můžete partnerovi vyimpasovat třetí dámu. Nejútočnější je 

výnos esem trefovým, není vyloučeno, že u partnera naleznete singl, koneckonců dražil 4  a má jen dlouhé 

piky a nejspíš nic kolem, singl trefový je v jeho listě dost pravděpodobný. 

 

 

 

 

Je více než pravděpodobné, že máte jeden naturální zdvih v trumfech, S má pikový šestilist vedený pouze esem 

nebo králem (viz odpověď na RKCB),  je téměř jisté, že má i kluka pikového.  proto výnos trefovým singlem 

zavrhněte – snapovat vlastně nechcete, a pokud má partner eso trefové, tak slem spadne tak jako tak. Vaše 

dilema se tak omezuje pouze mezi kárový a srdcový výnos. Všimněte si opět dražby soupeřů do slemu. 

S nadražil pikový šestilist a z cue-bidů a odpovědi na RKCB je zřejmé, že N má tři klíčové figury a S tedy nejspíš 

jen dvě zbylé. S nepoužil ani dotaz na trumfovou dámu, která mu evidentně chybí (máte ji přece vy) a šel rov-

nou do slemu. Jeho dražba tedy musí být založena na dlouhé pikové barvě a zřejmě i na předpokládané dlouhé 

trefové barvě N. Musíte tedy vynést agresivně a vypracovat si zdvih, dokud máte zdvih v trumfech – určitě ag-

resívnější je výnos srdcový než kárový, u partnera pravděpodobněji naleznete dámu srdcovou než krále kárové-

ho – vyneste srdce. 
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Obvyklým výnosem do velkého slemu bývá trumf – nepotřebujete vynášet aktivně, pokud soupeři dražili správ-

ně, nechybí jim eso ve vedlejší barvě a ani není nutno vypracovávat nějaký zdvih, pokud na něj budete mít ná-

rok, nejspíš ho dostanete. Navíc lze předpokládat, že soupeři mají trumfovou barvu kompletní a že v ní spíše 

nezadáte (ale pozor, máte-li např. singl trumf, můžete soupeřům uhodnout např. čtvrtého kluka u partnera).  

V našem případě je ale jedna kontraindikace z dražby – S se dozvěděl o zádrži pikové a kárové v ruce N a po 

dotazu na klíčové figury šel rovnou do velkého slemu. Patrně tedy má 13 zdvihů shora, nebo počítá s tím, že si 

jeden zdvih vypracuje na dlouhá kára na stole. Pokud je to ten druhý případ, je nutno vynést pik, abyste odebral 

HH jeden potřebný vstup na stůl. Všimněte si, že po jiném než pikovém výnosu S bez problémů kára vypracuje, 

po pikovém mu však bude jeden vstup na stůl chybět. 

 

 

 

 

2  byl Puppett do 2  s jedinou výjimkou a tou je singl pikový a čtyřlist srdcový – zahajitel tedy vydražil rozlohu 

1-4-4-4 nebo 1-4-5-3. Sever má nejspíš rozlohu 5-4-2-2 nebo 5-4-3-1. Váš malý čtyřlist trumfový nejspíš zabrání 

HH vytrumfovat a vypracovat nějakou vedlejší barvu. Jeho největší šancí bude asi zahrát na cross-ruffy. Tomu 

nejlépe zabráníte výnosem trumfu. Všimněte si, že po každém jiném výnosu udělá S čtyři zdvihy na vysoké karty 

a vyjde mu osm zdvihů na křížové snapy (v ruce bude přebíjet piky, na stole kára). 
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