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Rozdání pocházejí z knihy K.Martense „Virtual European Championships“ a několika webových zdrojů  

Všechna rozdání se hrají v zápase na IMPy. 

Zadání  

Deal No. 1  

 

Závazek: 4  (W) 

Dražba: N zahájil 1 , S dražil blokující 3  

Výnos:  Q 

 

 

Deal No. 2 

 

Závazek: 6NT (W) 

Výnos:  10 

 

 

Deal No. 3 

 

Závazek: 4  (W) 

Výnos:  J 

 

 

Deal No. 4 

 

Závazek: 6  

Výnos: A, následně 6 

 

 

Deal No. 5 

 

Závazek: 4  

Výnos:  Q 
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Deal No. 6 

 

Závazek: 3NT 

Výnos:  4 

 

 

Deal No. 7 

 

Závazek: 3NT 

Výnos:  6 

 

 

Deal No. 8 

 

Závazek: 4  

Výnos:  7  
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Řešení 

Deal No. 1  

 

 

Závazek: 4  (W) 

Dražba: N zahájil 1 , S dražil blokující 3  

Výnos:  Q 

Je zřejmé, že N má nejspíš AQ srdcové a budete 

v tom případě potřebovat sedící impas v trefech. 

Pokud by trefový král neseděl, pak si musíte vsadit na 

to, že N má jen eso srdcové. 

Abyste přerušili komunikaci mezi listy NS, propusťte 

první káro. Vezměte druhé káro králem v ruce a za-

hrajte eso a krále pikového, abyste byli na stole. Nyní 

odehrajte eso kárové a zkuste trefový impas dámou. 

Je pravděpodobné, že S pokryje dámu králem, pokud ne a N dá malý tref, zopakujte trefový impas. Pokud N 

odmítne snapnout, dohrajte trefy až do konce a vpusťte ho do zdvihu na pikovou dámu – bude vám muset 

zahrát od esa srdcového. Pokud by N vzal zdvih na trefového krále, budete mít přechod na stůl trefem a musíte 

se spolehnout na uhodnutí srdcí (na své zahájení bude asi mít N spíše eso, jen s dámou srdcovou by měl 11 

bodů, ale i to je možné, S na svůj blok nic kromě čtyřlistého fitu mít nemusí). 

 

Deal No. 2 

 

Závazek: 6NT (W) 

Výnos:  10 

Máte 11 zdvihů shora a celou řadu šancí, jak získat 

dvanáctý zdvih. Nejlepší je v takovém případě své 

šance co nejvíce zkombinovat. Vezměte kárový výnos 

v ruce a zahrajte odtamtud srdce ke klukovi. Pokud 

bude mít N dámu, máte splněno.  

V našem případě vezme srdce jih dámou a vynese 

dejme tomu další káro. Vezměte a stáhněte tři kola 

srdcí, pokud spadne desítka, máte splněno. Pokud ne, 

zbyde vám poslední šance na pikový impas nebo 

srdco-pikový skvíz. 

Pokud by N vynesl pik, závazek by porazil, protože by vám sebral šanci zkombinovat své šance v srdcích a museli 

byste hned v prvním zdvihu vše vsadit na pikový impas. 
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Deal No. 3 

 

Závazek: 4  

Výnos:  J 

Pokud nesedí trefový král, pak odevzdáváte srdcový 

zdvih, dva trefové zdvihy a jeden kárový (pokud se 

kára dělí 3-2). 

Co se stane, když přikryjete kluka srdcového králem 

nebo dámou. S vezme esem a podehraje vám trefo-

vého krále. Odevzdáte pak ještě kárový zdvih a jed-

nou spadnete. 

Můžete tomuto scénáři nějak zabránit, abyste se 

nemuseli spolehnout na sedícího krále trefového? 

 

Řešením je propustit první zdvih Severu. S nemůže převzít esem, to by vám vyrostly dva srdcové zdvihy na sto-

le, na které byste pak zahodili dvě ztrátová kára. A pokud N nyní zahraje např. dámu károvou, vezmete na stole 

a zahrajete přebitkový impas na eso srdcové – na vypracované srdce následně zahodíte jeden ztrátový zdvih 

z ruky. 

 

Deal No. 4 

 

Závazek: 6  

Výnos: A, následně 6 

Kromě srdcového zdvihu máte ještě jeden ztrátový 

zdvih v trefech. Pokud se budou dělit piky 3-3 nebo 

spadne kluk, můžete si tref ze stolu zahodit a násled-

ně dva trefy na stole snapnout. 

Pokud ale piky nevyjdou, může vám přijít na pomoc 

skvíz. Pamatujte, pokud vám chybí jeden zdvih ke 

splnění závazku a není jiná cesta, jak jej udělat, skvíz 

je často jedinou dobrou volbou. 

Vezměte káro na stole osmou, abyste si zachovali 

dostatek vstupů na stůl. Snapněte srdce vysokým trumfem v ruce. Přejděte na stůl na desítku károvou, čímž 

zároveň dotrumfujete, a snapněte poslední srdce stolu vysokým trumfem v ruce. Odehrajte eso a krále pikové-

ho pro případ, že by spadl kluk pikový nebo by se ukázal singl pik u N (pak byste mohli kluka vyimpasovat). 

Odehrajte eso trefové – Vienna Coup (odblokování trefové barvy) a přejděte do ruky dámou károvou. Odehraj-

te zbytek vysokých trumfů, na poslední káro ze stolu shodíte tref a N bude v piko-trefovém skvízu. Všimněte si 

důležitosti včasného odblokování trefového esa, abyste mohli volně odhodit trefy ze stolu. 
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Deal No. 5 

 

Závazek: 4  

Výnos:  Q 

Po výnosu trefovou dámou máte dva ztrátové trefové 

zdvihy a potenciálně jeden ztrátový zdvih v trumfech, 

pikách i kárech. 

Velký problém je, jak se dostat na stůl k zahrání impa-

su pikového. Jedna šance je zahrát eso srdcové na 

vypadnutí singl krále. Kdyby tato šance vyšla, nebude 

muset sedět impas pikový, protože budete moci káro-

vého kluka shodit na pik. Pokud ale tato šance nevy-

jde, budete mít po zahrání dalšího srdce sice na stůl 

dva vstupy, ty vám ale nebudou stačit k vypracování 

tří pikových zdvihů, abyste si mohli shodit ztrátové 

káro z ruky. 

Větší šancí je, že sedí pikový král bez toho, že byste zkusili vypadnutí singl krále srdcového. Zahrajte z ruky srd-

covou desítku, a pokud N nedá krále, převezměte si ho klukem na stole. Nyní můžete zahrát pikový impas a 

pokud sedí odehrát eso pikové, přejít na stůl dalším trumfem (důsledně je ale nutno si zachovat v ruce srdco-

vou dvojku, abyste měli poslední vstup na stůl na srdcovou čtyřku) a vypracovat další pikový zdvih přebitkovým 

impasem proti králi S. 

 

Deal No. 6 

 

Závazek: 3NT 

Výnos:  4 

Dáváte ze stolu malou, S devítku, berete zdvih na 

dámu. Máte sedmi zdvihů shora, další dva mohou 

přinést trefy, ev. srdce. Nepodlehněte iluzi, že musíte 

hrát impas trefový, čtyři trefové zdvihy uděláte při 

dělení trefů 3-2 kdykoli, což vám bude ke splnění 

závazku stačit.  

Optimálně zkombinujte své šance, zahrajte tref do 

krále a tref k esu – pokud nebudou trefy 3-2, budete 

na správné straně stolu, abyste zahráli na svou dru-

hou šanci – impas proti srdcové dámě N. 

Všimněte si, že kdybyste zahráli trefový impas, neměli byste už tempo na to vypracovat včas srdce, předtím, 

než by si soupeři stáhli tref, srdcové eso a tři pikové zdvihy. 
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Deal No. 7 

 

Závazek: 3NT 

Výnos:  Q 

Pokud se budou dělit trefy 3-2, pak budete mít osm 

zdvihů shora a bez problémů vypracujete devátý 

v píkách. Pokud budou trefy 4-1 se čtyřlistem u N, pak 

rovněž nebudete mít problém, protože budete moci 

vyimpasovat kluka trefového. 

Jediný problém vám udělá čtyřlist trefový s klukem 

v ruce S, pak se budete muset spolehnout na impas 

pikový a udělat kromě čtyř trefových a dvou kárových 

zdvihů také tři zdvihy v pikách. Musíte si ale zajistit 

dva vstupy na stůl, abyste mohli dvakrát zopakovat 

impas pikový. Vezměte káro esem v ruce, odehrajte eso a dámu trefové. Pokud se u N ukáže singl tref, převez-

měte trefovou dámu na stole králem. Zahrajte impas pikový a doufejte, že sedí. Následně zahrajte tref a ode-

vzdejte zdvih na kluka (pokud si ho S nevezme hned, zahrajte tref ze stolu znovu). Následně přejdete na stůl na 

krále kárového, odehrajete poslední tref a zopakujete impas pikový. 

 

Deal No. 8 

 

Závazek: 4  

Výnos:  7 

Pokud bude sedět pikový impas, pak máte pět srdco-

vých zdvihů, dva pikové a jeden trefový zdvih – stačí si 

snapnout dva piky na stole. 

 Pokud ale pikový impas nebude sedět, soupeři vám 

nejspíš vrátí další trumf a nestihnete tedy dva snapy 

na stole – budete mít pět srdcových a tři pikové zdvihy 

a eso trefové – budete muset udělat alespoň jeden 

kárový zdvih. Abyste mohli zahrát v tomto případě 

dvakrát kára ze stolu, je potřeba dobře zacházet se 

vstupy.  

Vezměte srdce na stole devítkou a zahrajte osmičku pikovou k desítce do ruky. Pokud bude pikový impas sedět, 

snapněte si dva piky na stole. Pokud pik vezme N králem a znovu trumfne, vezmete na stole dámou a zahrajete 

káro ze stolu ke KJ2 v ruce. I když kára neuhodnete, budete moci dotrumfovat, přejít na stůl na dámu pikovou a 

zahrát další káro ze stolu – pokud nebudou obě kárové figury v ruce N, splníte. 

 

 

 


