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Rozdání na tento týden 
19. - 25. 7. 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  

Po zahájení 2NT (21-22 bodů s pravidelnou rozlo-

hou) a transferu N do srdcí nakonec sehráváte zá-

vazek 3NT. W vynáší dámu károvou. 

Jak budete sehrávat a proč? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte sedm zdvihů shora, naději na dva zbývající zdvihy vám dává srdcová a piková barva. Splnění závazku 

3NT není v tomto případě stoprocentní, ale je možno zkombinovat své šance v těchto dvou barvách na ma-

ximální pravděpodobnost. Propusťte první káro, vezměte druhý kárový zdvih. Nyní zahrajte desítku srdco-

vou a převezměte ji na stole klukem. Pokud W vezme dámou, budete moci následně převzít krále srdcového 

esem a splníte bez nutnosti rozehrávat piky (jeden pikový, čtyři srdcové a po dvou zdvizích v levných bar-

vách). Pokud kluk srdcový podrží zdvih, zahrajte osmu pikovou na impas. Pokud E přikryje figurou, pak bu-

dete mít opět splněno. Dejme tomu, že osma projde k dámě Westu, který bude pokračovat dalším kárem. 

Vezměte a zahrajte krále srdcového, kterého na stole převezměte esem. Pokud spadne dubl dáma srdcová, 

máte dostatek srdcových zdvihů na splnění. Pokud dáma srdcová nespadne, jste nyní na správné straně 

stolu k zahrání opakovaného impasu pikového. Hrajte kluka pikového – vidíte, proč bylo nutné první impas 

hrát osmou a nikoliv klukem? Pokud E nepokryje a kluk podrží, budete moci zopakovat pikový impas a udě-

láte tří pikové zdvihy spolu se dvěma srdcovými, dvěma károvými a dvěma trefovými. Bude-li mít i druhou 

pikovou figuru W, pak je to smůla, ale pro splnění závazku jste učinili maximum. 
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CELÉ ROZDÁNÍ  

 

Správné řešení poslali: 

Milan Macura 

Lucka Kohutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVÉ ZADÁNÍ  

 

Po zahájení E 1 sehráváte závazek 4 z ruky S. 

W vynáší desítku pikovou. 

Jak budete sehrávat a proč? 

O své řešení se můžete podělit v tomto online for-

muláři. 

Správné řešení spolu se seznamem úspěšných ře-

šitelů zveřejním za týden spolu s novým zadáním. 

https://forms.gle/6T3uSMRMxzqQ57pL9
https://forms.gle/6T3uSMRMxzqQ57pL9

