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Zadání
Všechna rozdání hrajete v rozdílově hodnocené soutěži (týmy, skupinovky, IMP-turnaj). Soupeři vynášejí standardně.

Rozdání 1

Závazek: 3NT (S)

Výnos: Q

Jak budete sehrávat? Pokud propustíte, E pokračuje trefem ke králi partnera a
ten hraje trefy potřetí.

Rozdání 2

Závazek: 4 (S)

Výnos: J

Jak budete sehrávat?
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Rozdání 3

Závazek: 4 (W)

Výnos: K

N vynáší KQ a malé srdce k esu partnera.
Jak budete sehrávat?

Rozdání 4

Závazek: 5 (W)

Výnos: A

Jak budete sehrávat?

Rozdání 5

Závazek: 4 (W)

Výnos: J

Jak budete sehrávat?
Pokud snapnete a zahrajete srdce, N vezme králem a vynese trefovou dvojku.

Rozdání 6

Závazek: 4 (W)

Výnos:  A

Nalezli jste „italský závazek“ na sedm trumfů. To
se ukázalo jako prozíravé, když N stáhl srdcové
eso a krále a vynesl ještě i dámu srdcovou (S na
třetí kolo přidal kluka).
Jak budete sehrávat?
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Rozdání 7

Závazek: 4 (S)

Výnos:  A

Partner vynáší trefové eso. Jelikož je v trefech na stole
singl, je toto jasná situace pro markování přednosti v barvě
(Lavinthala) – dáváte trojku trefovou jako marku pro kára.
Partner nese desítku károvou.
Jak budete bránit?

Rozdání 8

Závazek: 4 (S)

Výnos:  J

Vynášíte srdcového kluka, kterého HH bere dámou a
vynáší pik ke klukovi na stole. Váš partner bere dámou a
vrací trefovou osmičku.
Jak budete bránit?
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Řešení
Rozdání 1

Závazek: 3NT (S)

Výnos: Q

Jak budete sehrávat? Pokud propustíte, E pokračuje trefem ke králi partnera a ten hraje trefy
potřetí.
Trefy dvakrát propusťte, třetí tref berete esem.
Máte shora sedm zdvihů, další musíte udělat
v kárech. Pokud má W obsazeného krále kárového a trefy byly 5-3, nedá se nic dělat. Naopak,
má-li E krále kárového, pak mu ho bez problémů
vyimpasujete. Můžete si dovolit odevzdat zdvih kárový, ale jen hráči E, pokud má ještě tref, dělily se
původně 4-4 a obrana tak stáhne jen tři trefové zdvihy a jedno káro. Zahrajte tedy eso kárové a následně ev. expas k dámě. Ochráníte se tak proti dělení kár takovému, jako bylo v tomto rozdání, tj.
singl králi károvému v ruce W. Větší šance je vždy lepší než menší.

Rozdání 2

Závazek: 4 (S)

Výnos: J

Jak budete sehrávat?
Výnos klukem trefovým prozradil situaci
v trefech. Západ má nejspíš J10+, východ AQ+.
Co by mohlo ohrozit splnění vašeho závazku?
Zdá se, že jen kombinace tří nepříznivých okolností: špatné dělení piků, nesedící impas
v srdcích a nesedící impas v kárech. To je slušná
šance na splnění, v dané situaci ale máte šanci
téměř stoprocentní.
Vzpomeňte si na dražbu: východ jako zahajitel pasoval a už ukázal AQ v trefech. Nemůže tedy mít oba
červené krále. Protože nyní nechcete, aby vám W podehrál srdce, přikryjte první výnos králem. E
vezme podle očekávání esem a pokusí se uhrát dámu trefovou. Druhý tref ale už snapujete. Nyní
stáhněte jen jeden vysoký pik, abyste si ponechali bezpečný vstup zpátky do ruky a zahrajte káro ke
klukovi. Pokud král je u W, pak pokud vezme zdvih, budete si následně moci zahodit dvě srdce na
stole na vysoká kára. Srdce vezměte esem, stáhněte kluka kárového, přejděte do ruky na vysoký pik
(kvůli tomu jste ho na začátku neodehráli) a i když se neděli piky, stačí nyní, aby prošlo další kolo kár
– zahodíte srdce, a na další vysoké káro opět srdce. Nyní hrajete cross snapy – na stole snapujete
srdce, v ruce trefy – W si bude moci uhrát kdykoli svou dámu pikovou.
Pokud W nevezme zdvih na krále, pak neodevzdáte káro a budete naopak moci na stole snapnout
dvě kára. Pokud by měl krále kárového E, pak také nebudete mít problém, protože podle vašeho výchozího předpokladu vám bude sedět srdcový impas (krále srdcového už E mít nemůže – viz dražba).
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Rozdání 3

Závazek: 4 (W)

Výnos: K

N vynáší KQ a malé srdce k esu partnera.
Jak budete sehrávat?
Z bodové bilance vyplývá, že S na své zahájení
bude mít i již všechny zbývající zdvihy, tedy bude
sedět jak impas na dámu pikovou, tak impas na
krále trefového. Problém by ale mohl nastat,
pokud se nebudou dělit piky a S bude mít čtvrtou dámu pikovou. Abyste se ochránil proti této
variantě, je potřeba si zachovat vstup na kára stolu králem pikovým. Vezměte třetí kolo srdcí a zahrajte káro na stůl. Nyní pik ke klukovi a pikové eso. Pokud N nepřizná, můžete hrát kára. Dejme tomu, že
S snapne třetí kolo kár a vynese tref. Zahrajte impas a na stůl máte nyní přechod králem pikovým –
tím zároveň dotrumfujete a na vysoké káro shodíte ztrátový tref z ruky.

Rozdání 4

Závazek: 5 (W)

Výnos: A

Jak budete sehrávat?
Máte 10 zdvihů na vysoké karty (7 kár, eso pikové a eso s králem trefovým). Největší šanci na
jedenáctý zdvih dává trefová barva. Pokud vezmete první zdvih trumfem, dotrumfujete a zahrajete eso a krále trefového a tref ke klukovi,
uspějete vždy, když N bude mít dámu trefovou,
nebo S bude mít dámu trefovou maximálně
v dublu nebo když budou trefy 3-3.
Existuje ale stoprocentní sehrávka. Vezměte první zdvih např. károvou pětkou, ale každopádně si
zachovejte dvojku károvou, abyste si ji mohli později převzít na stole trojkou nebo čtyřkou. Odehrajte
krále kárového a přejděte na stůl esem károvým. Nyní snapněte další srdce vyšším trumfem (ne dvojkou). Nyní odehrajte krále a eso trefové a pokud nespadne dáma trefová, na poslední srdce shoďte
tref z ruky. Kterýkoli obránce vezme tento zdvih, pak buď zahraje tref, pokud ho ještě má a vypracujte vám trefový zdvih, nebo pik, pak vám vypracuje dva pikové zdvihy nebo srdce do dablšikeny. Dejme tomu, že srdce vezme S a zahraje pik. Dejte z ruky malou, nyní se dobere N a bude muset zahrát
do srdcové dablšikeny nebo do vidle pikové (kdyby měl ještě tref, dejte kluka, a pokud by byly trefy 33, máte nyní na stůl důležitý přechod károvou čtyřkou).
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Rozdání 5

Závazek: 4 (W)

Výnos: J

Jak budete sehrávat?
Pokud snapnete a zahrajete srdce, N vezme
králem (S shodí malé káro) a vynese trefovou
dvojku.
Problém spočívá v tom, že kromě ztráty dvou
srdcových a jednoho trefového zdvihu vám hrozí
pikový snap. Abyste tomu zabránili, je nutno
použít manévr „loser on loser“, vzít tento zdvih
esem trefovým a na krále kárového shodit trefového kluka (vzhledem k dražbě je pravděpodobné, že eso kárové má N). Další tref nyní již snapnete a
stihnete tak dotrumfovat. Kromě kára tak odevzdáte jen dvě vysoká srdce.

Rozdání 6

Závazek: 4 (W)

Výnos:  A

Nalezli jste „italský závazek“ na sedm trumfů. To
se ukázalo jako prozíravé, když N stáhl srdcové
eso a krále a vynesl ještě i dámu srdcovou (S na
třetí kolo přidal kluka).
Jak budete sehrávat?
Když si spočtete zdvihy, vypadá to na 4 pikové,
jeden kárový a 5 trefových zdvihů – to je přesně
tolik, kolik by mělo stačit ke splnění závazku.
Problém ale je v tom, že když snapnete třetí kolo srdcí, zkrátíte se v ruce pouze na tři trumfy a pokud
se trumfy nebudou dělit 3-3, ztratíte trumfovou kontrolu. Proto na třetí kolo srdcí shoďte z ruky káro,
ev. čtvrté kolo srdcí budete moci snapnout na stole vysokým trumfem, následně dotrumfovat (pokud
budou piky alespoň 4-2) a dohrát na trefy. Rovněž v případě, že N do čtvrtého zdvihu vynese káro,
vezmete esem, dotrumfujete a dohrajete na trefy.

6

Kurz pro pokročilé juniory

© Vladimír Nulíček
vnulicek@gmail.com

Rozdání 7

Závazek: 4 (S)

Výnos:  A

Partner vynáší trefové eso. Jelikož je v trefech
na stole singl, je toto jasná situace pro markování přednosti v barvě (Lavinthala) – dáváte
trojku trefovou jako marku pro kára. Partner
nese desítku károvou.
Jak budete bránit?

Partner by na svůj zásah 2 měl mít kromě AK(J) v trefech alespoň ještě jednu figuru. Z výnosu desítkou károvou je zřejmé, že to není král kárový. Pokud je to král srdcový, pak vám to pravděpodobně
nebude nic platné, protože hlavní hráč bude mít kárové shozy, na něž se srdcových ztrátových zdvihů
včas zbaví. Vaší nadějí tedy je, že zbývající partnerovou figurou je pikové eso, pak máte šanci, že dáte
partnerovi kárový snap.
Vezmete kárové eso hned nebo propustíte? To záleží na tom, zda má partner kárového singla nebo
dubla. Jsou dvě možnosti, jak by vám dát partner najevo, že má singl káro:
•

•

vynést z AK trefového neobvykle krále, nikoliv eso (je dobré mít tuto dohodu, že výnos králem od AK je buď dubl AK, to v tomto případě nepřipadá v úvahu, nebo nějaký singl v ruce –
obvykle, když král projde jako v tomto případě, umožní to partnerovi poznat, co mu tím dáváte najevo)
odehrát eso trumfové před vynesením singla, pokud vidíte jasnou šanci na realizaci svého
snapu jako v tomto případě po marce na kára (přece byste se nezbavovali jen tak kontroly
v trumfech, kdybyste tím nechtěli dát najevo tuto informaci)

Protože partner nic z toho neudělal, dejte mu dubla kárového, tedy jedno kolo kár propusťte a namarkujte pozitivně. HH vezme v ruce a zahraje trumf, kterého partner vezme esem a vrátí další káro.
Vezměte a dejte mu očekávaný snap. „Well done, opponents“, jistě rádi uslyšíte od HH tuto pochvalu.
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Rozdání 8

Závazek: 4 (S)

Výnos:  J

Vynášíte srdcového kluka, kterého HH bere dámou a vynáší pik ke klukovi na stole. Váš partner
bere dámou a vrací trefovou osmičku.
Jak budete bránit?
Měl byste vzít esem a dát partnerovi trefový
snap?
Klíčem je způsob rozehrání trumfů HH. Kdyby
měl eso pikové HH, asi by jej nejprve odehrál a pak teprve zahrál pik ke klukovi na stole a pokud by
měl obavy o trefový snap, možná by ani pikový impas nehrál. Vypadá to tedy, že váš partner má AQx
v trumfech. Kdyby měl singl tref a viděl tak naději na poražení závazku trefovým snapem, měl by opět
použít manévr, který byl popsán už v minulém rozdání, tj. před vynesením singla stáhnout eso pikové.
Tím, že to neudělal, má spíše dubl tref – jedno kolo trefů tedy propusťte a namarkuje pozitivně dvojkou trefovou. HH pokračuje podle očekávání trumfem, kterého partner bere esem a vrací trefovou
pětku, kterou berete esem a dáváte partnerovi snap trefový – bez jedné.
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