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Rozdání na tento týden 
10.– 16. 5. 2021 

 

Další rozdání ze série „Rozdání na tento týden“. Každý týden připravím jedno zajímavé rozdání na sehrávku, 

obranu nebo dražbu. Řešení můžete psát do připraveného online formuláře. Následující týden vždy zveřejním 

řešení z minulého týdne a zároveň zadání dalšího rozdání. 

 

Řešení z minulého týdne 

East zahájil 1 NT v Acolu (12-14 FB pravidelných), W zvýšil 

na 3 NT. 

S vynesl sedmičku srdcovou (výnosy máte dohodnuté 

druhou/čtvrtou), HH dává ze stolu malou.  

Do dáte do prvního zdvihu a jak bude eventuelně dále 

bránit a proč? 

 

 

Na partnera vychází 6-8 FB. Výnos druhou/čtvrtou nám říká, že partner může mít v srdcích 

• 87xx,  pokud vynesl druhou (od F7xx by určitě vynesl čtvrtou a nikoli sedmičku) 

• QJ87, pokud vynesl čtvrtou 

Pokud jde o první případ, pak má S své FB v jiných barvách a bude mít znovu šanci srdce podehrát. Jde-li o 

druhý případ, pak je sedmička dokonce nejvyšší a HH nemá žádnou kartu vyšší – může vám k tomu 

dopomoci i pravidlo jedenácti (11-7 = 4 a vy všechny 4 vyšší karty vidíte na stole a ve své ruce). I v tomto 

případě je správné dát malou – stáhnete tak v tempu 4 srdcové zdvihy a následně zahrajete tref a počkáte 

si na svůj pátý zdvih.  

Pokud dáte do prvního zdvihu eso ve snaze podehrát rovnou trefy, může se stát, že situace bude takováto: 

E má pět kárových zdvihů, eso trefové a dva 

pikové (s impasem na vašeho krále). 

Vezmete-li první zdvih esem, dáte mu 

rovnou devátý zdvih.  
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Nové zadání 

Dnes jedno rozdání z Funbridge. 

Hláška 2 od E byl forcing na jedno kolo, tzn. 

hláška 3 od W byla tedy pasovatelná a 

slibovala pouze fit a minimum zahájení. 

Partner vynesl kluka pikového, dáváte dvojku a 

hlavní hráč bere esem. Nyní hraje srdce do krále, 

partner přidává šestku. Berete esem a stahujete 

krále a dámu pikovou, hlavní hráč dvakrát 

přiznal, partner dává na druhé kolo piků desítku 

a na třetí kolo shazuje desítku károvou. Jak 

budete pokračovat v obraně? 

 

Řešení pište do tohoto formuláře. 

https://forms.gle/fEUvcp7WNfxLoKDc7

