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Rozdání 1  

 

Závazek: 3NT S 

Výnos: piková čtyřka 

 

Správná sehrávka: 

Abychom měli jakoukoli šanci na splnění, musíme zkusit dát ze stolu dámu (podle hesla „Dubl dáma 

drží hned nebo nikdy“). Máme štěstí, výnos byl od krále. Máme dva pikové a dva srdcové zdvihy. 

Cesta k vypracování trefů je slepá, museli bychom minimálně dvakrát ze zdvihu a to by určitě obránci 

stihli vypracovat své minimálně tři pikové zdvihy ke dvěma vysokým trefům.  

Naše jediná šance jsou tedy kára, kde musíme udělat všech pět zdvihů. Budou-li kára 3-2, pak s partií 

nebude problém, musíme se tedy soustředit na rozlohu 4-1. Pokud bychom chtěli vychytat čtvrtého 

kluka v ruce E, pak bychom museli hned ve druhém zdvihu zahrát impas proti klukovi do desítky 

v ruce. Tím se však vzdáme šance na mnohem pravděpodobnější dělení 3-2 s dámou v ruce W. 

Zkusíme se tedy alespoň ochránit proti čtvrtému klukovi v ruce W. Odehrajte eso kárové a pak 

vyneste desítku ke králi na stole. Odblokování desítkou je nezbytný předpoklad, abychom následně 

mohli zahrát impas proti původně čtvrtému klukovi W. Pokud E nepřizná, přejdeme do ruky např. 

esem srdcovým a zahrajeme káro do devítky na stole. 

P.S. Všimněte si, že  pokud bychom si v ruce nechali tu zpropadenou desítku károvou, W by ji nyní 

odmítl pokrýt a my bychom měli kára zablokovaná bez přechodu na stůl. 

 

 

  

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s5qh47jd389kqc249&e=s269jh236td5c68ak&s=s7ah8akd4tac357jq&w=s348kth59qd267jct&b=1&d=n&v=-&a=pp1cp1dp2np3nppp&p=s4%7bW%20vynasi%20ctyrku%20pikovou%20(ctvrfou%20shora%20od%20dlouhe%20barvy).%20Co%20date%20ze%20stolu?%7dsq%7bJe%20nutno%20dat%20damu,%20vasi%20sanci%20je,%20ze%20vynos%20byl%20od%20krale.%7ds2s7d3%7bVase%20nadeje%20se%20naplnila.%20Mate%20dva%20pikove%20a%20dva%20srdcove%20zdvihy.%20Vypracovani%20trefu%20nestihnete,%20je%20nutno%20se%20spolehnout%20na%20to,%20ze%20udelate%20vsech%20pet%20karovych%20zdvihu.%7dd5da%7bProblem%20bude,%20pokud%20se%20kara%20nepodeli%203-2.%20Ochranit%20se%20proti%20ctyrlistu%20u%20E%20bezpecne%20nemuzete,%20to%20byste%20museli%20vse%20vsadit%20na%20impas%20desitkou,%20coz%20ale%20znamena%20vzdat%20se%20mnohem%20vetsi%20sance%20na%20deleni%20kar%203-2%20s%20damou%20u%20W.%7dd2dt%7bAbyste%20si%20pripravili%20mozny%20impas%20proti%20ctyrlistu%20u%20W,%20je%20nutno%20se%20nyni%20odblokovat%20karovou%20desitkou.%7dd6dkh2%7bVase%20snaha%20neprijde%20nazmar,%20W%20mel%20opravdu%20ctvrteho%20kluka.%20Prejdete%20do%20ruky%20napr.%20esem%20srdcovym%20a%20zahrajte%20impas%20do%20devitky.%7dh4h3hah5d4d7d9s6dq%7bStahnete%20kara,%20eso%20pikove%20a%20krale%20srdoveho,%20zbytek%20je%20souperu,%20ale%20zavazek%20je%20splnen.%7dc6c3dj
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Rozdání 2 

 

Závazek:  3NT W 

Výnos: piková šestka 

 

Správná obrana: 

Na vynesenou pikovou šestku dává hlavní hráč ze stolu sedmičku, jak budete bránit? 

Za předpokladu, že partner vynesl čtvrtou ze své dlouhé barvy, vám pravidlo jedenácti říká, že je ve 

zbývajících třech rukách celkem pět vyšších karet než je vynesená šestka, na stole jsou tři, vy máte 

dvě, je zřejmé, že W žádnou jinou nemá.  

 

P. S. Pravidlo jedenácti by vám mělo urychlit vaši analýzu zbývajících karet, lze se však obejít i bez něj, 

když si vydedukujete, které karty vyšší než je vynesená šestka nevidíte – je to osma, desítka a dáma – 

ty všechny by měl mít v ruce váš partner, pokud vynesl čtvrtou shora. 

 

Dejte tedy devítku, která bude držet, a zpět vyneste krále pikového. Hlavní hráč patrně dvakrát 

propustí a vezme až třetí kolo piků. Ke splnění závazku ale bude muset zahrát kárový impas, který 

nesedí a N si odehraje další dva pikové zdvihy. 

  

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s368qth38d29kc4kt&e=s7ajh5qtd68qjtc59&s=s49kh2467jd4c278q&w=s25h9akd357ac36aj&b=2&d=e&v=n&a=pp1np3nppp&p=s6s7%7bPartner%20vynasi%20sestku%20pikovou%20(ctvrtou%20shora).%20Hlavni%20hrac%20dava%20ze%20stolu%20sedmicku,%20jak%20budete%20branit?%7ds9%7bZ%20pravidla%2011%20plyne,%20ze%20je%20ve%20zbyvajicich%20rukach%20jen%20pet%20karet%20vyssich%20nez%20vynesena%20sestka%20a%20vsechny%20vidite.%20Dejte%20devitku,%20hlavni%20hrac%20nemuze%20mit%20vyssi%20kartu.%7ds2sks5s8sj%7bZpatky%20hrajete%20pikoveho%20krale%20-%20hlavni%20hrac%20propousti,%20hrajte%20dalsi%20pik.%7ds4c3s3sadq%7bKe%20splneni%20bude%20muset%20HH%20zahrat%20karovy%20impas,%20ten%20ale%20nesedi%20a%20obrana%20si%20stahne%20dalsi%20dva%20pikove%20zdvhy.%7dd4d3dksqh5h2c6st%7bZbytek%20zdvihu%20je%20sehravajiciho,%20minus%20jedna.%7dc5c2cj
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Rozdání 3  

 

Závazek: 6 piků S 

Výnos: trefová desítka k esu, zpět tref 

 

Správná sehrávka: 

Tref berete na stole králem. Krátkosti v ruce i na stole, vysoké trumfy (až na dvojku máte všechny 

nejvyšší), to vše mluví pro křížové snapy.  Naštěstí soupeři nevynesli ani nevrátili trumf, můžete tedy 

uhrát na křížové snapy osm zdvihů. Nejprve je ale potřeba uhrát dostatek zdvihů na vysoké karty, 

k osmi trumfovým zdvihům budete potřebovat ještě tři (tref jste již uhráli).  

Jedním vysokým zdvihem bude bezesporu eso srdcové, které další dvě vysoké karty odehrajete. 

Nabízí se buď eso a král kárové, nebo jedno vysoké káro a dáma trefová. Bezpečnější je jistě odehrání 

dvou vysokých kár.  

Na eso srdcové odhoďte z ruky tref, snapněte srdce dvojkou (zde je malé nebezpečí přesnapu, ale 

vyjde to), pak eso a král kárové. Doufejte, že vám obránci nechají uhrát dva kárové zdvihy (pokud by 

např. W snapnul druhé káro, museli byste přesnapnout a zkusit třetí kolo trefů). Kára vyjdou, tak nyní 

už jen křížově přebíjejte kára na stole a srdce v ruce – máte již všechny nejvyšší trumfy, žádný 

přesnap vám již nehrozí. 

 

  

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s89qjh2389ajc5kq&e=s7h456qtd379qjc6a&s=s2aktd2456kac37j&w=s3456h7kd8tc2489t&b=3&d=s&v=e&a=1dp1hp1sp4sp5sp6sppp&p=ctc5cac3c6c7c2ck%7bNastesti%20vam%20souperi%20netrumfli.%20Muzete%20hrat%20na%20krizove%20snapy.%20Jen%20je%20nutno%20uhrat%20dostatek%20vysokych%20zdvihu.%20Mate%20jiz%20jeden%20tref%20a%20krizovymi%20snapy%20muzete%20udelat%20osm%20zdvihu,%20musite%20tedy%20odehrat%20jeste%20tri%20vysoke%20karty.%20Nabizi%20se%20eso%20srdcove%20a%20eso%20s%20kralem%20v%20karech%20(lepsi%20nez%20treti%20kolo%20trefu).%7dhah4cjh7h2h5s2%7bJeden%20kriticky%20moment%20partie%20-%20druhe%20srdce%20musit%20snapnout%20dvojkou%20pikovou,%20nastesti%20vas%20souper%20nepresnapl.%7dhkdad8h3d3dk%7bDruhy%20kriticky%20moment,%20musi%20projit%20dve%20kola%20kar,%20kdyby%20snapl%20W,%20meli%20byste%20jeste%20sanci%20presnapnout%20a%20zkusit%20uhrat%20treti%20kolo%20trefu.%7ddth8d7d2c4s8%7bTed%20uz%20jen%20krizove%20snapy,%20presnapu%20se%20jiz%20nemusite%20bat,%20vsechny%20zbyle%20trumfy%20mate%20vysoke.%7dd9
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Rozdání 4  

 

Závazek: 4 piky E 

Výnos: srdcová dvojka 

 

Správná obrana: 

Sedíte na pozici S. Vynášíte singl do barvy partnera. Ten bere zdvih na kluka. Vypadá to, že stáhnete 

tři rychlé srdcové zdvihy.  

Kde vezmete porážející zdvih? 

Jedna šance je, že uděláte kárový zdvih, co ale, když má hlavní hráč singl? 

Vyměňte nejistotu za jistotu, na srdcové eso a krále partnera shoďte krále a dámu károvou. Tím jistě 

přesvědčíte partnera, aby vám dal kárový snap. 

Mírné nebezpeční spočívá v tom, že by partner měl srdcový sedmilist a hlavní hráč  

  

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s4h479akjd4678c39&e=s38kjath35td3cakq&s=s257h2dkqc24578jt&w=s69qh68qd259ajtc6&b=4&d=w&v=b&a=p2h3sp4sppp&p=h2%7bVynasite%20partnerovu%20barvu.%7dh6hj%7bParnter%20bere%20klukem%20a%20stahuje%20eso.%7dh3hah5%7bVypada%20to,%20ze%20udelate%20tri%20rychle%20srdcove%20zdvihy.%20kde%20vezmete%20porazejici%20zdvih.%20Sance%20je%20v%20karech,%20ale%20co%20kdyz%20ma%20hlavni%20hrac%20singla?%7ddk%7bVymente%20nejistotu%20za%20jistotu.%20Na%20srdce%20shodte%20KQ%20v%20karech%20a%20partner%20vam%20da%20karovy%20snap.%7dh8hkhtdqhqd8d3s2%7bZbytek%20zdvihu%20je%20sehravajiciho.%20Bez%20jedne.%7dd2
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Rozdání 5  

 

Závazek: 3NT S 

Výnos: kluk srdcový 

 

Správná sehrávka: 

Máme tři srdcové a dva pikové zdvihy. Ke splnění závazku jsou potřeba čtyři zdvihy v kárech. 

Abychom se zabezpečili proti rozloze 5-1 v kárové barvě, zahrajte nejprve dámu károvou ze stolu a 

pokud E přidá do dalšího kárového zdvihu malou, impasujte desítkou. To vám každopádně zabezpečí 

potřebné čtyři kárové zdvihy – vezme-li W klukem, budou kára 4-2 nebo 3-3 a soupeři kromě 

kárového kluka mohou udělat jen tři trefové zdvihy. Pokud E nepřidá do druhého kola kár, budete se 

muset pokusit udělat tři zdvihy v pikách impasem na dámu. 

 

Post mortem: 

Uvedená bezpečná sehrávka je v pořádku v zápase na IMPy, pokud byste hráli topově hodnocený 

turnaj, je lépe hrát kára shora, abyste se nevzdávali šance na velmi pravděpodobný nadzvih 

  

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s3akjh48kd6qc234j&e=s568qh37d3789jc7a&s=s24h6aqd25aktc56t&w=s79th259jtd4c89kq&b=5&d=n&v=n&a=1cp1dp1sp3nppp&p=hjhk%7bVynos%20srdcovym%20klukem%20berete%20kralem%20a%20pocitate%20zdvihy,%20mate%20dva%20pikove%20a%20tri%20srdcove,%20ke%20splneni%20budete%20potrebovat%20alespon%20ctyri%20karove%20zdvihy.%7dh3h6dqd3d2d4d6d7%7bCo%20zahrajete%20z%20ruky?%20V%20zapase%20na%20IMPy%20je%20spravne%20dat%20desitku,%20tim%20si%20zabezpecite%20kazdopadne%20ctyri%20karove%20zdvihy%20a%20ochranite%20se%20proti%20petilistu%20v%20ruce%20E.%7ddt%7bPokud%20tento%20zdvih%20vezme%20klukem%20W,%20budou%20kara%20prinejhorsim%204-2%20a%20udelate%20kazdopadne%20potrebne%20ctyri%20karove%20zdvihy.%7dh2s2s7sj%7bMuzete%20zkusit%20impas%20na%20damu%20pikovou%20na%20nadzvih.%7dsq%7bImpas%20nevyjde,%20obrana%20vsak%20muze%20stahnout%20maximalne%20jeste%20tri%20trefove%20zdvihy.%20Splneno.%7d
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Rozdání 6  

 

Závazek: 7 piků N 

Výnos: dvojka piková 

 

Správná sehrávka: 

Výnos trumfem je do velkého slemu obvyklý – většinou nic nezadává a do velkého slemu je nutno 

nést především pasivně. Berete esem a počítáte zdvihy. Máte pět trumfových, dva srdcové, jeden 

kárový a tři trefové zdvihy, tj. celkem jedenáct. Mohli byste si teoreticky snapnout dvě srdce, ale to 

byste museli učinit velkými trumfy a pak byste minimálně jeden trumf odevzdali.  

Jinou možností jsou odhozy na trefy, ty byste ale potřebovali tři (dvě srdce a káro), tj. museli byste se 

spolehnout na trefy 3-3.  

Nejlepší bude své šance zkombinovat. Trumfněte ještě jednou, abyste se přesvědčili, že jsou trumfy 

3-2. Pak přebijte na stole jedno srdce. Kvůli odblokování odehrajte eso kárové a vraťte se na stůl 

dámou trefovou. Nyní odehrajte zbytek trumfů. Pokud některý z obránců drží krále kárového spolu se 

čtyřmi trefy (ev. vaší další hrozbou je i čtvrté srdce), pak bude na poslední trumf ve skvízu. V partii je 

to E, kdo podlehne skvízu v desátém zdvihu – musí si nechat tři trefy, tak bude nucen zahodit krále 

kárového. 

 

Post mortem: 

Odehrání esa kárového před zahráním skvízu je tzv. Vienna Coup. Pokud byste tak neučinili, kára by 

byla zablokovaná a měli byste problém s odhozy na vysoké trumfy. 

 

P.S. Existuje prozaičtější sehrávka – po přebití srdce přejít do ruky na dámu trefovou, odehrát 

trumfového kluka a zahrát k esu trefovému – budou-li trefy 4-2, stihnete je vypracovat jedním 

prosnapnutím a vstup na ně budete mít esem károvým. 

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=sakqh2kd34ac45akt&e=s28h59jd268kc378j&s=s3469jh34atdqtc2q&w=s57th678qd579jc69&b=6&d=e&v=e&a=ppp2cp2dp2np3hp3sp4hp4np5dp6cp6hp7sppp&p=s2s3s5sa%7bVynos%20trumfem%20do%20velkeho%20slemu%20je%20dosti%20obvykly,%20protoze%20vetsinou%20nic%20nezadava.%20Pokud%20se%20podeli%20trumfy,%20mate%205%20trumfovych,%20dva%20srdcove,%20eso%20karove%20a%20tri%20vysoke%20trefy,%20to%20je%20jedenat%20zdvihu.%20Na%20stole%20byste%20si%20mohli%20teoreticky%20snapnout%20dve%20srdce,%20ale%20to%20byste%20museli%20ucinit%20velkymi%20trumfy%20a%20pak%20byste%20patrne%20odevzdali%20trumf.%20Dalsi%20sance%20je%20ve%20vypracovani%20trefu,%20abyste%20si%20zahodili%20vsechny%20tri%20ztrataky%20v%20ruce,%20musely%20by%20byt%20trefy%203-3.%20%7dsk%7bNejlepsi%20bude%20sance%20prokombiovat,%20trumfnete%20jeste%20jednou%20a%20pokud%20budou%20piky%203-2,%20snapnete%20si%20na%20stole%20jedno%20srdce.%7ds8s4s7hkh5h3h6h2h9hah7h4h8sqhjda%7bNyni%20mate%20dvanact%20zdvihu%20a%20trinacty%20muzete%20udelat%20skvizem,%20mate%20hrozby%20ve%20trech%20barvach,%20ty%20jiste%20neudrzi%20jeden%20obrance.%20Pro%20ujasneni%20skvizove%20situace%20si%20odehrajte%20eso%20karove%20(tzv.%20Vienna%20Coup).%7dd2dtd5c4c3cq%7bPrejdete%20do%20ruky%20damou%20trefovou%20a%20hrajte%20zbyte%20vysokych%20trumfu.%7dc6sjstd3d6s9d7d4d8s6c9c5%7bZe%20stolu%20odhazujete%20tref%20a%20E%20je%20ve%20skvizu%20na%20trefy%20a%20kara.%7ddkdqd9ctc7c2djcac8ckcjhthq
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Rozdání 7 

 

Závazek:  4 piky S 

Výnos: trefové eso, malý tref 

 

Správná obrana: 

Po vašem kontra na Staymana partner poslušně vynesl eso trefové a malý tref k vaší desítce. 

Stahujete ještě krále trefového, hlavní hráč přiznává, partner shazuje devítku srdcovou. Co zahrajete 

do čtvrtého zdvihu? 

Na stole vidíte 11 bodů, vy jich máte 8, partner již ukázal eso trefové, tj. dohromady 23 bodů. Protože 

S zahájil 1NT 15-17, pak na partnera vycházejí již maximálně dva body.  Jediná vaše šance je na 

trumfový zdvih, má-li partner alespoň Q9x v pikách. 

Hrajte další tref do „triplšikeny“. Pokud S dá z ruky např. malý trumf, partner přesnapne devítkou a 

jeho dáma získá zdvih. Pokud dá krále, partner něco shodí a následně musí udělat jeden zdvih na své 

Q9x. 

 

Post mortem: 

Zahrání do dablšikeny obvykle dává sehrávajícímu jeden zdvih navíc (z jedné strany snapne, z druhé 

strany shodí ztrátovou kartu). Když ale není naděje na žádný zdvih ve vedlejší barvě, zkuste touto 

nátlakovou hrou vypromovat trumfový zdvih. 

 

V bridži musíte pořád počítat – body, zdvihy, rozlohu… Bez toho se z vás ale bridžový expert nestane. 

  

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s347ah26kqd7qc789&e=s56h8jd349jc2kqjt&s=s8kjth4atd5akc456&w=s29qh3579d268tc3a&b=7&d=s&v=a&a=1np2cx2sp4sppp&p=ca%7bPo%20vasem%20kontra%20na%20Staymana%20partner%20poslusne%20vynasi%20eso%20trefove.%7dc7ck%7bVyrazne%20markujete%20kralem%20-%20marka%20figurou%20obvykle%20nerika%20nic%20jineho,%20nez%20ze%20oznamuje%20drzeni%20nizsich%20figur.%7dc4c3%7bPartner%20pokracuje%20dalsim%20trefem.%7dc8ctc5cq%7bStahujete%20jeste%20treti%20tref.%7dc6h9c9%7bCo%20vynesete%20do%20ctvrteho%20zdvihu?%20Spoctete%20si%20body.%20Na%20stole%20je%20jich%2011,%20vy%20mate%20osm,%20partner%20jiz%20ukazal%20eso%20trefove,%20tj.%20dohromady%2023%20bodu.%20Zahajitel%20ma%2015-17,%20na%20partnera%20tedy%20jiz%20vychazeji%20maximalne%20dva%20body.%7dcj%7bVasi%20jedinou%20sanci%20na%20porazejici%20zdvih%20zda%20se%20je,%20ze%20partner%20ma%20damu%20pikovou%20spolu%20s%20devitkou.%7ds8%7bPokud%20S%20snapne%20osmou,%20partner%20presnapne%20devitkou%20a%20nasledne%20udela%20damu.%20HH%20nepomuze%20ani%20snapnout%20klukem,%20partner%20tentokrat%20nepresnapne,%20ale%20jeho%20kombinace%20Q9x%20mu%20zajisti%20jeden%20trumfovy%20zdvih.%7ds9sas3s5sjsq%7bHlavni%20hrac%20jeste%20zkusil%20impas%20na%20damu,%20ale%20neuspesne.%7d
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Rozdání 8  

 

Závazek: 4 srdce S 

Výnos: kluk trefový 

 

Správná obrana: 

Kdyby partner vynesl pik, byla by situace snazší. Vynesl ale vaši draženou barvu, berete tedy esem. 

Na stole je nebezpečná kárová barva, na kterou si sehrávající bude snažit odhodit své ztrátové piky. 

Abyste závazek mohli porazit, předpokladem bude, aby partner měl eso nebo alespoň krále 

kárového. S tímto předpokladem hrajete nyní kluka pikového ke králi na stole. 

Hlavní hráč dvakrát trumfne – trumfy přidejte v pořadí šestka a pětka, abyste partnera přesvědčil, 

aby opravdu vynesl pik. Následně S hraje eso kárové a malé káro, partner bere králem a podehrává 

píky – uděláte tref, káro a dva piky – bez jedné. 

 

Post mortem: 

Pokud na stole vidíte barvu, kterou hlavní hráč může vypracovat, je nutno bránit velice aktivně, abyste 

své zdvihy udělali dříve, než si hlavní hráč své ztrátové zdvihy zahodí. 

https://www.bridgebase.com/tools/handviewer.html?n=s9qkh23aqd289qjc5&e=sajth56d34tc467ak&s=s257h79jktd7ac39q&w=s3468h48d56kc28jt&b=8&d=w&v=-&a=p1d2c2h3c3hp4hppp&p=cjc5ck%7bParner%20vynesl%20podle%20ocekavani%20vasi%20barvu,%20i%20kdyz%20pikovy%20vynos%20by%20byl%20lepsi.%20Co%20vynesete%20do%20druheho%20zdvihu?%7dc3sj%7bNa%20stole%20je%20nebezpecna%20karova%20barva,%20kterou%20se%20hlavni%20hrac%20urcite%20bude%20snazit%20vypracovat.%20Musite%20doufat,%20ze%20partner%20ma%20eso%20nebo%20krale%20karoveho%20a%20bude%20vam%20moci%20piky%20nasledne%20podehrat,%20abyste%20udelali%20dva%20pikove%20zdvihy%20drive%20nez%20souper%20vypracuje%20kara.%7ds2s3skhah6%7bTrumfy%20pridejte%20v%20poradi%206-5,%20abyste%20partnera%20presvedcili,%20aby%20vam%20podehral%20piky,%20pokud%20se%20dostane%20do%20zdvihu.%7dh7h4h2h5hkh8dad6d2d4d7dk%7bVase%20nadeje%20se%20naplnily,%20krale%20karoveho%20ma%20partner.%7dd8d3s4sqsa%7bStahujete%20dva%20piky%20a%20zavazek%20je%20porazen.%7ds5sts7s6s9

