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Rozdání na tento týden 
17.– 23. 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  

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? 

 

 

Normálním zahráním je nyní káro. Proč ale partner shodil desítku károvou. Evidentně nechce kárový výnos. 

Co jiného by mohlo závazek porazit? Pokud měl partner původně desítku srdcovou, pak mu zahráním 

dalšího piku můžeme vypromovat trumfový zdvih. A to je patrně přesně to, co nám chtěl shozením vysokého 

kára sdělit. 

Celé rozdání: 

Hlavní hráč nesehrál partii nejlépe. Měl zahrát 

z ruky srdcovou dámu a ev. následně kluka a nechat 

si krále srdcového na stole. Pak by tato promoce 

nemohla nastat.  

Také mohl zkusit zahrát tři kola trefů a shodit si pik 

v ruce s tím, že se ev. dostane následně na stůl na 

srdcového krále. 
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P.S. Testoval jsem jako S různé varianty shozů na třetí kolo piků (desítku károvou, krále kárového, devítku 

trefovou), Argine sveřepě trval na tom, že zahraje káro. Přitom shoz krále kárového by měl být ještě 

zřejmější. Přece bych nemarkoval králem károvým s AK v kárech (a navíc by pak E měl pouze dámu károvou 

a pak by asi 4 nedodražil). Pokud má eso kárové HH, bude mít bez problémů deset zdvihů – čtyři srdcové, 

eso kárové a pět trefů na stole. Jedinou šanci na poražení tak dává druhý trumfový zdvih. 

 

ZADÁNÍ NA TENTO TÝDEN  

Toto rozdání pochází z párového turnaje na BBO. 

Vynášíte srdcové eso a pokračujete krále a dámou. 

K vašemu milému překvapení všichni přiznali tři 

kola srdcí. Máte eso pikové, tj. závazek určitě 

porazíte. 

Je to ale párový turnaj a každý zdvih se počítá. Je 

nějaká šance porazit závazek dvakrát? 

 

 

 

 

 

Svá řešení napište do tohoto online formuláře. 

https://forms.gle/t3PY3EDhJsGV5fQC7

