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Rozdání na tento týden 
21. – 27. 6. 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  

W vynáší sedmičku srdcovou (výnosy 2/4), E dává 

kluka. 

Jak budete sehrávat a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte šest zdvihů na vysoké karty a jistý zdvih v srdcích. Nabízí se vzít první zdvih králem a vyrazit eso tre-

fové. Má-li eso trefové W, nebude moci zahrát další kolo srdcí, aniž by vám dal další srdcový zdvih. Pokud 

ale bude mít trefové eso E, podehraje vám dámu srdcovou a pokud jsou srdce 5-3, odevzdáte čtyři srdcové 

zdvihy. Druhou variantou je zkusit pikový impas, pokud je dáma piková u W v třílistu, uděláte čtyři pikové 

zdvihy, což vám bude ke splnění závazku stačit. Problém je ale v tom, že pikový impas hrajete rovněž do 

ruky nebezpečného obránce, který vám může podehrát druhou srdcovou figuru, pokud dáma piková nesedí. 

Pokud se chcete rozhodnout pro jednu z výše jmenovaných variant, pak větší šanci dává určitě rozehrání 

trefů. 

Pokud ale vyhodnotíte, že trefové eso má E, je možno zahrát bezpečněji – propusťte první kolo srdcí a rov-

něž na další srdce zahrané E dejte malou. Pokud dáte krále nebo dámu srdcovou až na třetí kolo srdcí, pak 

pokud budou srdce 5-3 s pětilistem u W, nebude mít E již další srdce, pokud se dostane do zdvihu na eso 

trefové.  

Problém ale je, že pokud eso trefové má W, pak toto propuštění fungovat nebude, a naopak bylo nutno vzít 

první kolo srdcí (viz výše). Je tedy nutno vyhodnotit, která varianta je pravděpodobnější. Z pravdě-
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podobnostního hlediska platí, pokud vám chybí dvě esa, pak vyšší pravděpodobnost je, že jsou rozdělena 

než to, že jsou v jedné ruce. Této variantě napovídá ještě jeden aspekt: se dvěma esy a pětilistem srdcovým 

mohl (samozřejmě ne nutně) W zasáhnout do dražby na prvním stupni a neučinil tak. 

Řešení tohoto problému je sice nejednoznačné, pravděpodobnostní hledisko ale říká, že bychom se spíše 

měli přiklonit k tomu, že eso trefové je v ruce E a propustit tedy dvě kola srdcí. Celé rozdání tomu odpoví-

dalo: 

Post mortem: Hráli jsme toto rozdání jako výzvu na 

Funbridgi a jak já, tak můj nejmenovaný soupeř 

jsme vzali první zdvih králem a závazek nesplnili. 

Správnou odpověď poslal: 

• Michal Veselka 

 

 

Připojte se i vy ke správným řešitelům našich bridžo-

vých kvízů a pošlete řešení na nové zadání na tento 

týden – viz níže. 

 

 

NOVÉ ZADÁNÍ  

Po uvedené dražbě sehráváte závazek 5 trefů. W vy-

nesl malý pik, E bere králem a vrací malé káro. Jak 

budete sehrávat a proč? 

O své řešení se můžete podělit v tomto formuláři. 

Řešení úlohy a seznam úspěšných řešitelů zveřej-

ním příští týden. 

https://forms.gle/bt2os91EvQ1jqRsa6

