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Co vynesete?

8
Podle dražby linky NS má N víceméně pravidelný list, nejspíš 7222,
zatímco S, který odmítl hrát 3NT, má pravděpodobně nepravidelný
list s dobrým pětilistem nebo šestlistem pikovým a patrně dubl
figurou v kárech.
Máte do obrany eso srdcové a krále pikového, nabízí se vynést tref, abyste si vypracovali co nejdříve trefové
zdvihy. Další možností je pokusit se vynést srdcové eso a rozhodnout se podle marky partnera.
Smrtící obranou je ale vynést trochu „kamikadze“ károvou osmu a po vzetí zdvihu na pikového krále vynést
další káro. Tím včas přerušíte komunikaci soupeřů v kárech, dokud ještě máte třetí pik. Všimněte si, že tato
obrana jako jediná porazí závazek, kromě toho, že stáhnete eso srdcové a pak káro.
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Věřte dražbě soupeřů, tj. že N má šikenu srdcovou. Po výnosu esem resp. králem srdcovým bude mít S bez
problémů šanci zahrát přebitkový impas v srdcích a shodit ze stolu ztrátový tref. Rovněž výnos pikem zadá závazek, HH zahraje ze stolu volný impas na kluka – dá desítku a shodí si z ruky 4 trefy. Jedině malé srdce udělá
HH problém – patrně neuvěří, že výnos byl od AK a nepustí srdce do dámy. Snapne na stole a bude muset odevzdat trefový zdvih.
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Obvykle ze dvou drahých čtyřlistů bývá lepší vynést z barvy, kde je menší šance na zadání zdvihu, tedy v našem
případě pikovou trojku. Hlavní hráč má nyní osm zdvihů a devátý se zřejmě pokusí uhrát impasem srdcovým
v kombinaci s expasem trefovým – bohužel pro něho ani jedna z těchto fines nevyjde. Po srdcovém výnosu má
HH k dispozici rovněž osm zdvihů a šanci na devátý expasem pikovým a trefovým a z důvodů bezpečnosti asi
zkusí nejprve pikový. Paradoxně by bylo dobrým výnosem eso trefové a další tref – E bude mít k trefům vstup
na pikového krále, tento výnos je ale „z otevřených karet“, v praxi příliš nepřichází v úvahu.

A

S má pravděpodobně silně rozlohový list, nejspíš piko – trefový (odhad podle našeho listu). Je nutno vynést co
nejaktivněji, tedy eso srdcové, ostatní výnosy jsou příliš nebezpečné. Jak je vidět z přiloženého diagramu, HH
závazek pravděpodobně stejně splní, když se mu podaří vypracovat trefy, ale stáhnutí srdcového esa je jediný
výnos, který mu může způsobit nějaké problémy. Navíc často se po takovéto dražbě stává, že je možno stáhnout AK v určité barvě.
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