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Je tam vpustka? - Řešení 

 

Rozdání  1 

 

 

 

Můžete zahrát eliminaci a vpustku? 

 ano, proti E 

 ano, proti W 

 ano, proti libovolnému obránci 

 ne 

 

Máte jeden jistý ztrátový zdvih v srdcích a jeden potenciální ztrátový zdvih v trefech. Vezměte první 

zdvih, ve třech kolech vytrumfujte. Nyní zahrajte další vysoké srdce a vpusťte obránce do zdvihu 

třetím kolem srdcí. Je jedno, který obránce tento zdvih vezme, bude vám muset zahrát buď do dvojité 

šikeny nebo vynést tref a tím uhodnout trefovou dámu. 

Pokud by byly trumfy 4-1, museli byste sami hádat pozici trefové dámy. 

Rozdání  2 

 

 

 

Můžete zahrát eliminaci a vpustku? 

 ano, proti E 

 ano, proti W 

 ano, proti libovolnému obránci 

 ne 

 

Máte jeden ztrátový zdvih v srdcích a můžete odevzdat tři trefové zdvihy, pokud budete muset sami 

rozehrávat trefovou barvu. Pokud vám ale trefy rozehrají obránci, odevzdáte jen jeden trefový zdvih. 

Vezměte káro, vytrumfujte, zahrajte druhé vysoké káro, kárový snap, dvě vysoká srdce a vpusťte 

obránce do zdvihu třetím srdcem. Kterýkoli obránce vezme zdvih, bude muset rozehrát trefy nebo vám 

umožnit „ruff and snuff“.  

Závazek 6  
Výnos Q 
Trumfy jsou 3-2 

Závazek 4  
Výnos Q 
Trumfy jsou 3-1 
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Rozdání  3 

 

 

 

Můžete zahrát eliminaci a vpustku? 

 ano, proti E 

 ano, proti W 

 ano, proti libovolnému obránci 

 ne 

 

Protože jsou piky 3-1, nebudete po vytrumfování již mít na stole trumf a obránci vám budou moci 

zahrát jakoukoli červenou barvu. Budete se muset spolehnout na to, že uhodnete impas na trefovou 

dámu. 

Pokud by byly trumfy 2-2, mohli byste po vytrumfování odehrát vysoká kára, snapnout káro a vypustit 

obránce srdcí. 

Rozdání  4 

 

 

 

 

Můžete zahrát eliminaci a vpustku? 

 ano, proti E 

 ano, proti W 

 ano, proti libovolnému obránci 

 ne 

Vzhledem k výnosu srdcovým králem je pravděpodobné, že W má i srdcovou dámu. Vezměte esem, 

vytrumfujte a zkuste kára. Pokud budou 3-3, shoďte srdce a zkuste pikový expas. Pokud budou kára 

4 2, snapněte čtvrté kolo kár a vpusťte W srdcovým klukem do zdvihu – bude vám muset zahrát pik 

ke králi nebo třetí kolo srdcí, což vám umožní „ruff and snuff“.  

Závazek 6  
Výnos J 
Trumfy jsou 3-1 

Závazek 5  
Výnos K 
Trumfy jsou 2-2 
kára jsou 4-2  se čtyřlistem u E 
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Rozdání  5 

 

 

 

Můžete zahrát eliminaci a vpustku? 

 ano, proti E 

 ano, proti W 

 ano, proti libovolnému obránci 

 ne 

¨ 

Máte ztrátový srdcový zdvih a potenciální ztrátový kárový zdvih. Abyste nemusel hádat pozici kárové 

dámy, zahrajte opět na eliminaci a vpustku. Musíte ale obezřetně zacházet se vstupy. Vezměte esem 

trefovým a snapněte tref vysokým pikem, nyní přejděte na stůl pikovou devítkou a snapněte další tref. 

Dotrumfujte a zahrajte eso, krále srdcového a malé srdce. Kterýkoli obránce vezme tento zdvih, bude 

muset vynést káro nebo zahrát do dvojité šikeny. 

Rozdání  6 

 

 

 

Můžete zahrát eliminaci a vpustku? 

 ano, proti E 

 ano, proti W 

 ano, proti libovolnému obránci 

 ne 

 

Potřebovali byste po odehrání červených barev pustit ev. do zdvihu hráče na W, aby vám musel vynést 

do trefové vidle. V tomto rozdání to však nepůjde zajistit a budete se muset spolehnout sami na 

trefový impas. Vezměte srdce, vytrumfujte a zahrajte trefový impas, pokud nevyjde, zbyde vám ještě 

šance na trefy 3-3, kdy budete moci zahodit ztrátové káro ze stolu. 

V IMP-ovém hodnocení je lepší zahrát krále a eso trefové a následně expas ke klukovi – přidáváte si 

tím šanci na dubl trefovou dámu za impasem. 

 

Závazek 6  
Výnos 5 
Trumfy jsou 2-1 

Závazek 4  
Výnos 4 


