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Rozdání na tento týden 
24.– 30. 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  

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? 

 

 

 

 

Je téměř jisté, že hlavní hráč má všechny zbývající figury – KQJ v pikách a oba králové v levných barvách mu 

dávají 12 bodů, které potřebuje na své zahájení. Jedinou šancí na zisk dalšího zdvihu tak dává jedině 

trumfová barva.  

Pokud by měl partner singl tref, můžete mu zkusit dát snap trefový, tak že nyní vynesete tref a po vzetí esem 

pikovým další tref. To je ale nereálné, v tom případě by N musel mít sedmilist kárový včetně KJ a E by měl 

na své zahájení jen 8 bodů – jistě by zahájil 2 (a partner by nepasoval rekontra v prvním kole dražby).  

Vaše trumfové držení ale nabízí šanci druhého trumfového zdvihu pro vás, má-li partner pikovou devítku. 

Vyneste čtvrté kolo srdcí, partner snapne devítkou a vaše desítka trumfová se vypromuje. 
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Celé rozdání: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Za 4 piky bez jedné berete cca 45 %, za 4 piky bez dvou téměř 90 %. 

 

NOVÉ ZADÁNÍ  

Dnes jeden sehrávkový problém. Sehráváte 3 po 

této soutěžní dražbě. 1W je přirozené, slibující 

alespoň čtyřlist v nepravidelné rozloze (tj. 4441) 

nebo pětilist. Jeho kontra ve druhém kole bylo 

„support double“, slibující přesně třílist srdcový 

(povinná hláška s třílistem srdcovým neslibující 

rezervu). 

W vynesl eso a krále kárového, E do druhého kola 

kár zahodil čtyřku pikovou. W pokračuje károvou 

devítkou – ze stolu desítka, E snapuje a vynáší 

dámu srdcovou, berete esem. Jak budete dál 

sehrávat? 

 

 

Své odpovědi prosím posílejte prostřednictvím tohoto online formuláře. 

https://forms.gle/syvTPMvxdWgoE9mE8

