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Rozdání pocházejí z časopisu Swiat Brydza a některých webových zdrojů.  

Všechna rozdání se hrají v zápase na IMPy. 

Zadání  

Deal No. 1 - obrana 

 

Závazek: 4  (S)   

Co vynesete do tohoto závazku? 

Jak budete bránit z pozice W a jak z pozice E? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 2 - sehrávka 

 

Závazek: 6NT (S)  Výnos:  10 

W vynáší desítku srdcovou, E bere esem a vrací károvou trojku. 

Jak budete sehrávat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

? ? 
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Deal No. 3 - obrana 

 

Závazek: 6  (S)  Výnos:  J 

 

Poznámky k dražbě: 

2    GF 

4   krátkost 

5   2 klíčové figury + dáma piková 

 

Hlavní hráč bere esem károvým na stole, přechází do ruky 

králem pikovým a nese srdce do stolu. 

Jak budete bránit? 

 

 

 

Deal No. 4 - sehrávka 

 

Závazek: 4  (W)  Výnos: A 

Poznámka k dražbě: 

2NT výzva s fitem 

 

N vynáší pikové eso a pokračuje králem a dámou – S dvakrát 

přiznává a na třetí pik shazuje malé káro. 

 

Jak budete sehrávat? 

  

? 

? 

? 

? 



Kurz pro pokročilé juniory © Vladimír Nulíček 
 vnulicek@gmail.com 

3 
 

 

Deal No. 5 - sehrávka 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos:  K 

 

Výnos berete esem károvým na stole, E přiznává devítku. 

Nesete trumf, E přiznává trojku, co dáte z ruky?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 6 - obrana 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos:  9 

 

Výnos berete esem, od S padá kluk. Jak budete bránit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

? ? 

? 

? 
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Deal No. 7 - sehrávka 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos:  2  

 

Jak sehrajete tento závazek?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 8 - sehrávka 

 

 

Závazek: 6NT (S)   Výnos:  Q 

 

Jak budete sehrávat?  

? ? 

? ? 

? ? 
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Řešení 

Deal No. 1 - obrana 

 

Závazek: 4   (S) 

Co vynesete do tohoto závazku? 

Jak budete bránit z pozice W a jak z pozice E? 

Protože máte šanci na pikový snap, je vhodné z této pozice 

vynést AK pikové v neobvyklém pořadí, tj. nejprve krále a 

potom eso.
1
 

Partner na E bude markovat negativně, protože si bude mys-

let, že váš výnos byl od KQ…, ale do esa pikového by si nyní 

měl uvědomit, že vaše AK byl dubl a namarkovat vstup 

v boční barvě – v tomto případě shodit dvojku pikovou jako 

Lavinthala na trefy. 

 

 

 

Deal No. 2 - sehrávka 

 

Závazek: 6NT (S)  Výnos:  10 

W vynáší desítku srdcovou, E bere esem a vrací károvou troj-

ku. Jak budete sehrávat? 

Máte 11 zdvihů shora, dvanáctý vám může přinést impas 

v kárech. Není ale nutné jej zahrát hned ve druhém zdvihu. 

Nejprve získejte o partii více informací. Vezměte káro esem a 

odehrajte dvě vysoká srdce a dva vysoké trefy – zjistíte pře-

kvapivou rozlohu – E měl jen singl tref, tj. W jich měl sedm, W 

měl jen dubl srdce. Nyní odehrajte vysoké piky – zjistíte, že W 

měl rozlohu 1-2-3-7.  Po odehrání předposledního piku vznik-

ne tato koncovka – viz následující stránka. 

  

                                                           
1
 Tento neobvyklý výnos může znamenat buď sec AK v barvě výnosu, ale výnos králem od AK rovněž může zna-

menat singl v boční barvě – když po králi vynesete jinou barvu, je to zřejmě singl. 
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Na pikovou sedmičku odhodíte károvou devítku a W bude 

muset zahodit káro, jinak vám vyroste trefový kluk. Zahrajete ze 

stolu károvou desítku, a pokud E dá malou, budete vědět, že W 

má již jen singl károvou dámu. 

 

 

 

 

 

Deal No. 3 - obrana 

 

Závazek: 6  (S)  Výnos:  J 

 

Poznámky k dražbě: 

2    GF 

4   krátkost 

5   2 klíčové figury + dáma piková 

 

Hlavní hráč bere esem károvým na stole, přechází do ruky 

králem pikovým a nese srdce do stolu. 

Jak budete bránit? 

 

 

 

Co se stane, když dáte automaticky malé srdce? Hlavní hráč zahraje impas, snapne káro, přejde na stůl esem 

pikovým a snapne další káro. Nyní zahraje srdce do stolu a propustí vám zdvih na krále
2
. Budete muset vynést 

do dablšikeny kárové nebo do vidle trefové. 

Abyste této koncovce zabránili, je nutno dát do třetího zdvihu krále srdcového – v této pozici vám hlavní hráč 

ještě nebude moci propustit zdvih, protože nemá ještě eliminovaná kára a budete moci beztrestně hrát další 

káro. 

Z dopočtu bodů vidíte, že hlavní hráč má 12-14 bodů podle dražby, nadražil singl káro, takže na něj vychází 

zbytek bodů v pikách a trefech. Udělá šest pikových zdvihů, tři srdcové, eso kárové a eso trefové – jeden zdvih 

mu ke splnění závazku bude chybět, pokud nemá čtyřlist srdcový. 

  

                                                           
2
 Sehrávajícího byste převezl, kdybyste měl třetího krále srdcového a přidal ho do druhého kola srdcí. Pak by 

vítěznou sehrávkou bylo vzít esem, odehrát kluka srdcového a zahodit si na čtvrté kolo srdcí tref, následně 
zkusit trefový impas na nadzvih. Podle pravidla omezeného výběru je ale pravdědobnější, že máte krále srdco-
vého v dublu spíše než v třílistu, pak je výše popsaná sehrávka vítězná, pokud se králem včas neodblokujete 
hned v prvním kole srdcí. 
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Deal No. 4 - sehrávka 

 

Závazek: 4  (W)  Výnos: A 

Poznámka k dražbě: 

2NT výzva s fitem 

 

N vynáší pikové eso a pokračuje králem a dámou – S dvakrát 

přiznává a na třetí pik shazuje malé káro. 

 

Jak budete sehrávat? 

 

 

 

 

 

 

 

Obránce na N měl šestilist pikový vedený AKQ, na svůj zásah 2  již tedy zřejmě nebude mít ani srdcovou dámu, 

ani trefovou dámu.  

Kromě dvou pikových zdvihů budete muset odevzdat ještě srdcový zdvih (trumfy se musí dělit 3-2, jinak nemáte 

šanci na splnění) a jeden trefový zdvih.  

Je pravděpodobné, že třílist trumfový má S, můžete tedy zahrát na vpustku. Dvakrát trumfnete esem a králem, 

odehrajete vysoká kára, snapnete čtvrté káro a vpustíte S do ruky posledním trumfem. Tomu zbydou již jen 

trefy a bude vám muset zahrát od trefové dámy. 

Všimněte si, že S odhodil jedno káro na třetí pik. Kdyby N nezahrál třetí kolo piků, namísto toho by zahrál ve 

třetím kole např. káro, vzal byste na stole a sám zahrál pik – S nemůže snapnout, to byste např. shodil tref, S by 

vyplýtval svůj jistý trumfový zdvih, další tref byste následně shodil na káro – ocitne se tedy v jakémsi skvízu: 

pokud odhodí káro, bude situace stejná jako výše popsaná, pokud odhodí tref, dopočtete rozlohu při odehrá-

vání kár a zahrajete trefy shora. 

 

Deal No. 5 - sehrávka 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos:  K 

 

Výnos berete esem károvým na stole, E přiznává devítku. 

Nesete trumf, E přiznává trojku, co dáte z ruky?  

 

Dáte dvě ztrátová kára a můžete si dovolit odevzdat tedy jen 

jeden trumf. Vypadá to na uhodnutí, ale je tomu skutečně 

tak? 

 

Musíte dát krále a vsadit si na to, že E nemá Qx nebo Qxx 

v srdcích. V tom případě by váš kluk padl pod eso, ale W by 

zahrál další tři kola kár a E by dámu trumfovou stejně udělal. 

 

Jedinou vaší šancí je, že E má Ax nebo Axx. Málo pravděpo-

dobná varianta, že by E měl celé AQx vám také nepomůže, 

protože nemáte další rychlý vstup na stůl. 
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Deal No. 6 - obrana 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos:  9 

 

Výnos berete esem, od S padá kluk. Jak budete bránit? 

 

Výnos je evidentně singl. Pokud nyní zahrajete káro do 

snapu, nemáte kromě esa pikového další vstup do ruky, 

abyste dali partnerovi další snap. Navíc, hlavní hráč bude 

mít nyní vypracovaná kára, na něž si bude moci odhodit své 

ztrátové zdvihy v srdcích a trefech. 

Na partnera z dražby vychází ještě jedna figura – eso trefo-

vé nebo král srdcový. Protože máte kontrolu v trumfech 

esem, můžete kárový snap odložit na později. Má-li partner 

eso trefové, tak ho určitě udělá, ale fatální bude, má-li krále 

srdcového – srdcový zdvih si bude moci hlavní hráč zahodit 

na vypracovaná kára.  

 

Zahrajte tedy nejprve srdce, S bude muset zahrát impas, partner udělá krále srdcového a následně uděláte 

ještě eso pikové a kárový snap. 

 

Deal No. 7 - sehrávka 

 

Závazek: 4  (S)  Výnos:  2  

 

Jak sehrajete tento závazek?  

 

Nepodlehněte klamné iluzi, že ke splnění tohoto závazku 

budete potřebovat impas trefový. Vezměte esem, vy-

trumfujte a na srdce odhoďte tref ze stolu. Nyní vpusťte 

obránce do zdvihu na tref, ti vám budou muset rozehrát 

kára nebo zahrát do dvojité šikeny.  

Pokud trefový impas zahrajete a nebude sedět, budete si 

navíc muset sami rozehrávat kára a s největší pravděpo-

dobností tak odevzdáte tři kárové zdvihy. 
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Deal No. 8 - sehrávka 

 

 

Závazek: 6NT (S)   Výnos:  Q 

 

Jak budete sehrávat? 

 

Kromě srdcové barvy máte osm zdvihů shora, budete tedy 

potřebovat čtyři srdcové zdvihy. Největší šanci dává zahrání 

srdcí ze stolu k A9 v ruce. Uspějete, když budou srdce 3-3 (v 

tom případě můžete zahrát srdce jakkoli), ale také pokud 

bude E mít Qx nebo QJxx – celková šance je kolem 80%. 

 

Vezměte esem károvým, přejděte na stůl např. trefem a 

zahrajte srdce, pokud E nedá figuru, dejte z ruky devítku. W 

vezme klukem, ale v dalším kole srdcí spadne dubl dáma E. 

 

? ? 


