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Rozdání pocházejí z knihy K.Martense „Virtual European Championships“ a webu R.Pavlicka. 

Všechna rozdání se hrají v zápase na IMPy. 

Zadání  

Deal No. 1  

 

Závazek:  3NT (W) 

Výnos: 5, S dává krále 

 

 

Deal No. 2 

 

 Závazek: 3NT (S) 

 Výnos:  J 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 3  

 

Závazek: 4  (W) 

Výnos:  J,  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W N E S 

   pas 1NT 

pas 2  pas 2  

pas 3NT   

W N E S 

   1  

2  pas 2  pas 

4     

http://www.rpbridge.net/4q81.htm
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Deal No. 4 

 

Závazek: 1NT (S) 

Výnos:  10 

E bere esem a vrací Q 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 5 

 

Závazek: 4  (W) 

Výnos:  J 

 

 

Deal No. 6 

 

Závazek: 6  (S) 

Výnos:  J 

 

 

 

  

W N E S 

pas 1  1  1NT 

W N E S 

 1  pas pas 

1  pas 2NT pas 

3  pas 4   

W N E S 

  pas 1  

pas 1  pas 1  

pas 2  pas 4  

pas 4NT pas 5  

pas 6    
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Deal No. 7 

 

Závazek: 6 NT (S) 

Výnos:  J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 8 

 

Závazek: 7NT (W) 

Výnos:  J 

 

 

 

  

W N E S 

   2NT 

pas 3  pas 3NT 

pas 4NT pas 6NT 

W N E S 

2NT pas 3  pas 

3  pas 4NT pas 

5  pas 7NT  
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Řešení   

Deal No. 1  

 

Závazek: 3NT (W) 

Výnos:  5, S dává 

krále 

 

Ke splnění závazku se nabízí velká šance ve vypra-

cování kárových zdvihů. Bohužel ale kárová dáma 

s desítkou jsou ve čtyřlistu v ruce S a obrana tak 

stihne vypracovat své pikové zdvihy předtím, než 

vy vypracujete kárové. 

 

Existuje ale ještě jedna cesta ke splnění – počítejte dobře své zdvihy: dva pikové, pět srdcových, dva 

kárové a jeden trefový – to je celkem deset zdvihů i bez vypracování kár. Jak ale odehrát srdce, když 

jsou zablokované? Prostě je odblokovat. Propusťte první pikový zdvih, S pravděpodobně vrátí další 

pik, v opačném případě budete mít tempo na vypracování kár. Na eso a dámu pikovou odblokujte ze 

stolu AK srdcové, odehrajte srdce a máte svých 10 jistých zdvihů. 

 

Deal No. 2  

 

Závazek: 3NT  

Výnos:  J 

 

 

Máte sedm zdvihů shora a na první pohled to 

vypadá, že dva chybějící získáte bez problémů 

v kárech. Pokud se ale kára dělit nebudou, pak 

bude již pozdě hledat devátý zdvih někde jinde. 

Můžete si přidat šanci tím, že před rozehráním 

kár zkusíte, zda se nedělí srdce 3-3. Odehrajte 

krále srdcového a propusťte srdce (nelze zahrát 

srdce shora, kdyby se nedělily, pustíte dva srdco-

vé a tři pikové zdvihy). Toto zahrání je zcela bezpečné, obránci mohou nanejvýš stáhnout tři pikové 

zdvihy, pokud na to přijdou. Dejme tomu, že obránce, který vezme druhé srdce, vrátí tref. Vezmete a 

zkusíte nejprve dělení srdcí, pak teprve kára.  

W N E S 

 pas 1  pas 

1  pas 3  pas 

3NT    

W N E S 

   pas 1NT 

pas 2  pas 2  

pas 3NT   
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Deal No. 3  

 

Závazek: 4  (W) 

Výnos: J, 8 

 

 

Druhé kolo piků snapujete v ruce. Pokud se trumfy 

budou dělit 3-2,  pak máte jeden pikový, jeden srd-

cový a dva trefové ztrátové zdvihy.  

Můžete se pokusit jeden tref snapnout na stole, má 

to ale jeden háček. Z výnosu je zřejmé, že N měl dubl 

pikový. Když nyní zahrajete tref ke králi, S vezme a 

zahraje vysoký pik, čímž vypromuje N srdcového 

kluka a následně ještě jeden srdcový zdvih odevzdá-

te. 

Lepší variantou sehrávky je dvakrát trumfnout tak, že skončíte králem na stole. Nyní tref ze stolu k vaší dámě, 

S nemůže vzít esem, to by vám rovnou vypracoval dva trefové zdvihy. Nyní zahrajte káro na stůl a snapněte si 

další pik – pokud N bude mít třetí trumf a přesnapne, budete si moci následně snapnout na stole tref.  

 

 

Koncovka partie bude vypadat takto: 

Nyní můžete zahrát káro k dámě, pokud S nyní sna-

pne, opět budete moci následně snapnout tref na 

stole. Když S odmítne snapnout, zahrajete dámu 

pikovou a snapnete si jí v ruce posledním trumfem. 

Nyní stačí hrát vysoká kára – máte již osm zdvihů, 

kdykoli S snapne, udělá již pouze trefové eso.  

 

 

 

  

W N E S 

   1  

2  pas 2  pas 

4     
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Deal No. 4 

 

Závazek: 1NT (S) 

Výnos:  10 

E bere esem a vrací Q 

Pokud vezmete druhý zdvih krále a stáhnete čtyři pikové 

zdvihy, budete mít celkem 6 zdvihů. Sedmý musíte vy-

pracovat v srdcích nebo v trefech. Protože W má dva 

dozdvihy (srdcové eso a trefového krále), vezme první 

trefový nebo srdcový zdvih a vypracuje kára. Následně 

obrana udělá tři kárové zdvihy spolu s AK v trefech a 

srdcích. 

Pokud ale druhý kárový zdvih propustíte, nemůže se 

vám nic stát. Pokud má E ještě jedno káro, pak jsou kára 

4-3 a dáte jen dva kárové zdvihy spolu s AK v trefech a srdcích, tj. celkem šest zdvihů, a stihnete vypracovat svůj 

sedmý zdvih v trefech nebo srdcích. Pokud E již nemá třetí káro, musí vám vynést jednu ze zbylých barev a to 

vám dá tempo k vypracování vašich zdvihů předtím než W vypracuje své kárové zdvihy. 

 

Deal No. 5 

 

Závazek: 4  (W) 

Výnos:  J 

 

Výnos berete esem károvým. Nabízí se zahrát 

Mortonovu vidličku – po vzetí károvým esem 

zahrát tref z ruky. Pokud N vezme esem, budete 

mít dva trefové zdvihy. to vám ale bohužel ke 

splnění nebude stačit – budete muset odevzdat 

ještě dva pikové zdvihy a srdcový zdvih. Pokud N 

bude ale mít třílist srdcový, můžete zkusit zahrát 

na vpustku. N pravděpodobně zahraje další 

káro, vezmete králem, zahrajete tref k dámě, krále a eso srdcové, krále trefového, dámu károvou, 

kárový snap a nyní vpustíte N do zdvihu srdcem a dostanete pikový zdvih na krále.  

Tento manévr vám ale nevyjde, pokud N tref propustí. Můžete sice trefovou dámu zahodit na káro, 

ale nebudete mít dostatečnou komunikaci ke splnění závazku – vyzkoušejte si. Pokud si ale vsadíte na 

to, že N má čtyřlist kárový a třílist srdcový, můžete zahrát na vpustku tímto způsobem. Vezmete první 

zdvih esem károvým a zahrajete dámu trefovou. N pravděpodobně vrátí další káro, vezmete na stole, 

odehrajete krále trefové a snapnete v ruce tref. Následně odehrajete krále a eso srdcové, károvou 

dámu a snapnete v ruce káro. Nyní vpustíte srdcem N, ten vám bude muset zahrát pik ke králi a udě-

láte ještě srdce na stole. 

 

W N E S 

pas 1  1  1NT 

W N E S 

 1  pas pas 

1  pas 2NT pas 

3  pas 4   
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Deal No. 6 

 

Závazek: 6  (S) 

Výnos:  J 

 

 

 

Máte 6 trefových zdvihů, tři pikové a pikový snap na stole 

a eso srdcové – to vám dává dohromady 11 zdvihů. Jedna 

vaše šance je impas srdcový, ale než ho zahrajete, můžete 

zkusit jednu extrašanci. Vezměte pik, trumfněte (jen jed-

nou) esem a zahrajte káro. W bude muset propustit,  

pokud by vzal esem, vznikne vám  snapovací impas proti 

králi E. E vezme králem a dejme tomu, že zahraje další pik. Vezmete v ruce, zahrajete tref ke králi, snapnete 

káro v ruce, snapnete pik na stole a snapnete další káro v ruce. Od W spadne třetí eso,  přejdete na stůl esem 

srdcovým a na kluka kárového shodíte ztrátové srdce v ruce. Kdyby vám tato extrašance nevyšla, máte srdcový 

impas stále v záloze. 

P.S. Pokud by W vynesl srdce, musel byste zkusit zahrát hned srdcový impas, to se naštěstí nestalo. 

 

Deal No. 7 

 

Závazek: 6NT (S) 

Výnos:  J 

 

 

Máte jen 10 zdvihů shora a šanci na další dva v trefech, 

pokud se budou trefy dělit 3-3. Musíte však vsadit pouze 

na tuto jednu šanci?  

Můžete si přidat šanci v srdcích. Vezměte výnos v ruce 

králem a zahrajte hned malé srdce. W může s králem 

propustit (to by samozřejmě byla chyba, ale soupeři ob-

čas chybu udělají), pak byste měl už jedenáct zdvihů a 

mohl byste se pustit do vypracování trefového zdvihu – 

bude vám pak stačit dělení trefů 4-2). V našem případě W správně vzal králem a zahrál desítku pikovou. Vezmě-

te esem, odehrajte eso srdcové v ruce a začněte hrát kára, tak abyste skončil na stole.  

 

 

 

 

W N E S 

  pas 1  

pas 1  pas 1  

pas 2  pas 4  

pas 4NT pas 5  

pas 6    

W N E S 

   2NT 

pas 3  pas 3NT 

pas 4NT pas 6NT 
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Před odehráním posledního kára bude takováto situace: 

 

Když nyní zahrajete dámu károvou ze stolu, E se ocitne 

v jednoduchém srdco-trefovém skvízu. Abyste věděli, 

že vám vyrostla srdcová sedma, stačí sledovat odhozy 

soupeřů v srdcích, trefy počítat nemusíte, když nevy-

roste srdcová sedma, budete trefy muset stejně ode-

hrát shora a spolehnout se na jejich dělení. 

 

 

 

 

 

 

Deal No. 8 

 

Závazek: 7NT (W) 

Výnos:  J 

 

 

Velký slem v této partii je evidentně přelicitováním. 

ale hrajete play-off fázi turnaje týmů a v utkání ztrá-

cíte. Zkusili jste tedy dražit hodně agresivně. 

Mimo srdcovou barvu máte deset zdvihů, budete 

potřebovat tři zdvihy v srdcích.  Kdyby měl E alespoň 

J10 v srdcích, pak by osud závazku spočíval v impasu 

na krále srdcového. V našem případě ale nemáte desítku srdcovou, největší šancí pro vás tak je druhý král srd-

cový v impasu. Než však tento impas zahrajete, zkuste se o partii dozvědět něco víc. Odehrajte nejprve své 

vysoké zdvihy, tak abyste zůstali na stole. Zjistíte, že N měl pět piků a nejméně tři kára a tři trefy. Aby vyšla vaše 

šance na dubl krále srdcového v impasu, musel by mít N ještě tři srdce a to už by měl dohromady čtrnáct karet. 

Co s tím? Když je nereálná první šance, zbývá ještě nepatrná šance, že N má singl krále srdcového. V této partii 

bude vaše agresivita a počítání rozlohy a šancí odměněna úspěchem, od N opravdu spadne singl král a svůj 

agresívní velký slem tak splníte. 

P.S. Nedražte ale takovéto velké slemy, které mají nepatrnou šanci na splnění. Malý slem je v této partii ložený a 

v 90% případů nebudete mít takovéto štěstí a ztratíte spoustu IMPů. 

 

 

W N E S 

2NT pas 3  pas 

3  pas 4NT pas 

5  pas 7NT  

 


