PRABR
RA – kurz pro mírn
ně pokroččilé

1. le
ekce

© Vladim
mír Nulíček

Rozdán
ní 1

Párový turnaj na top
py
Závazek:: 2 srdce W
Výnos: kkárová dvojkaa, jih bere krrálem, odehrrává eso a hrraje šestku trrefovou
Analýza::
1. Jak jsou rozloženy kárové figgury? Jih ukáázal krále a eso,
e kdo má dámu
d
a kdo kkluka?
Pokud byy měl jih i dáámu, vzal by první zdvih ddámou, niko
oli králem. Po
okud by měl SSever QJ v ká
árech,
vynesl byy dámu. Takžže dáma kárová je téměřř jistě v ruce N, kluk pak v ruce S.
2. Jak jsou rozloženy chybějící pikové figurry?
Téměř jistě jsou rozd
děleny mezi oba
o obráncee. Kdyby měl sever KQ v pikách, vyneesl by krále pikového
p
a nikoli kkáro od dámy, kdyby měl KQ v pikáchh jih, měl by body na zahájení (8 v ká rech + 5 v pikách)
3. Kdee je dáma treefová a dáma
a srdcová?
Obě dám
my jsou v listu N, protože
e u S jsme již analyzovali minimálně 10 bodů (dám
mu pikovou a AKJ
v kárech), kdyby měll i jednu z chybějících dam
ody na zahájení.
m, měl by bo
Správná sehrávka:
Vezmětee esem trefovým a vyimp
pasujte dámuu srdcovou u N, následně
ě můžete zahhrát na +2, pokud
p
jsou treffy 3‐3 nebo druhá
d
dáma u N – zrezignnujete z trefo
ového impassu (z analýzy víte, že nese
edí) a
odehrajeete trefy zho
ora, na třinácctý tref na stoole budete mít
m vstup ese
em pikovým.
Vidíte, žee obraně by nepomohlo ani to, kdybyy rozehrála piky,
p
protože
e pak získátee dva pikové zdvihy a
na jeden
n pik odhodítte ztrátový trref.
„Podlicittováno, partn
nere…“
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Závazek:: 4 srdce S
Výnos: kkluk pikový
Správná sehrávka:
Co se staane, pokud kluka
k
přikryje
ete králem? E vezme ese
em a vrátí pikk k desítce p artnera, který
podehraaje kára. Zkussíme další ne
esedící impass, E oddejte bezpečně na
apř. trumfem
m. V koncovce
zkusíme další impas kárový, kterýý opět neseddí – „Smůla, partnere, nicc nesedělo… “
P
nepřikkryjete klukaa pikového krrálem
Přitom jeediná vaše „ssmůla“ byla chyba v prvnním zdvihu. Pokud
(nemá to
o moc smysl,, výnos byl sttěží od esa), pak obránci budou muse
et stáhnout ddalší pik, jina
ak pik
zahodítee na tref. Ve druhém zdvihu bude alee nyní ve zdviihu E, který vám
v nemůžee ublížit pode
ehráním
kár. Vráttí např. tref nebo
n
trumf. Dotrumfujette, odehrajette trefy s od
dhozem jedn oho kára ze stolu a
bez prob
blémů vpustííte do zdvihu
u E, který vám
m musí darovvat desátý zd
dvih zahrání do vidle kárové
nebo do dablšikeny.
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Závazek:: 4 piky E
Výnos: eeso srdcové
Správná sehrávka:
Jih vynessl eso srdcovvé a následně
ě kluka pikovvého.
Máte ztrrátové srdce,, káro a s nejjvětší pravděěpodobnostíí dva trefy, protože podlee dražby bud
de eso
trefové ttéměř se stoprocentní prravděpodobnností v ruce S.
S
Jedinou šancí pro hlaavního hráče
e je vypracovvání kárové barvy
b
– přitom je ale probblém, že nessmíme
o zdvihu N, který
k
by nám podehrál treefového krále.
pustit do
Pokud byy obránce naa výnosu pokkračoval po eesu srdcovém
m srdcovým králem, mohhli bychom uplatnit
manévr „Loser On Lo
oser“ a odho
odit malé kárro z ruky, cožž by nám nássledně umož nilo vypracovat kára,
aniž by sse N mohl do
ostat do zdvihu.
Obráncee s námi ovšeem nespolup
pracuje a neppokusil se stááhnout krále srdcového. I v tomto přřípadě
však můžžeme uspět – stačí, když Jih bude mít
ít k AK srdcovvému rovněžž dámu neboo alespoň desítku.
Vezmetee pik na stolee a zahrajete
e kluka srdco vého – poku
ud N nepřikryyje dámou, oodhodíte káro a
budete n
následně pokkračovat ve vypracovává
v
ání kár. Jestližže N přikryje
e kluka srdcoového dámou
u,
snapnetee čtyřkou (dvvojku budete
e později pottřebovat) a zahrajete
z
pěttku pikovou k dámě. Nyn
ní ze
stolu zah
hrajete devíttku srdcovou
u a budete dooufat, že N nemá
n
rovněž desítku. Pokkud tedy N nepřebije
devítku d
desítkou, odhodíte nyní káro, vezme te libovolné pokračování a vypracujtte kára králem, esem
a jedním
m prosnapnuttím opět vyšším trumfem
m než dvojko
ou. Následně se na vypraccovaná kára
dostanette trojkou pikovou a odh
hodíte ztrátoové trefy na vypracovaná
v
kára (S můž e litovat, že si eso
trefové vvčas nestáhl)).
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Závazek:: 4 srdce N
Výnos: eeso kárové
Správná sehrávka:
Máte po
otenciální tři ztrátové zdvvihy v trefechh a jeden v pikách.
p
Po vypracování pi ků lze jeden ztrátový
tref z rukky odhodit. Problém
P
je, že
ž nesmíte ppustit do zdviihu W, který by vám mohhl trefy pode
ehrát.
Řešením
m je manévr „Loser
„
On Lo
oser“. Na vynnesené eso kárové odhoď
ďte z ruky pikk, East nyní ponese
p
nejspíš p
pik, vezmete esem, vytrumfujete a zaahrajete krále pikového a kluka pikovvého – pokud
d ho W
nepokryjje dámou, od
dhodíte z ruky tref. Pokuud W pokryje
e kluka pikovvého dámouu, snapnete, přejdete
p
trumfem
m na stůl a naa vypracovan
nou desítku ppikovou odhodíte z ruky ztrátový treff.
Stejně m
můžete postu
upovat i po výnosu pikovoou osmou – vezmete ese
em a po vytr umfování zkusíte
z ruky zaahrát krále káárového – po
okud ho W nnepokryje ese
em, odhodíte pik a dále ppokračujete viz výše.
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Závazek:: 3NT S
Výnos: sedmička piková, E bere esem
e
a vracíí čtyřku pikovvou ke králi W,
W ten do třeetího zdvihu nese
pikovou desítku.
Správná sehrávka:
V NT závvazku je vždyy dobře si na začátku spoočítat své vyssoké zdvihy – máte nyní jjeden pikovýý, jeden
srdcový, dva kárové a čtyři trefovvé – to je do hromady osm zdvihů. Ša
anci na deváttý zdvih mát v srdcích
ový impas ale
e vede do neebezpečné ru
uky W, který by stáhl dalšší dva pikové
é zdvihy.
nebo v kkárech. Srdco
Větší šan
nci pochopiteelně dává ká
árová barva.
Vezmětee třetí pikovýý zdvih dámo
ou, odehrajtee eso kárové
é (pro případ,, že by dámaa byla singl) a
zahrajte tref do králee. Nyní zahra
ajte káro, a ppokud W přid
dá, zahrajte impas – v kažždém případ
dě
uděláte minimálně třří kárové zdvvihy.
Pokud W nepřidá do
o druhého ko
ola kár, vezm ěte králem, odehrajte svvé vysoké treefy a vpusťte
e pikem
W do ruky. Ten po odehrání svýcch pikových zzdvihů bude muset zahrá
át do srdcovéé vidle.
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Závazek:: 4 srdce E
Výnos: d
dáma trefováá
Správná sehrávka:
Máte dvva ztrátové zd
dvihy v kárecch, kterých s e nijak nelze
e zbavit. Protto nesmíte zttratit více ne
ež jeden
srdcový zdvih. Vezmete esem tre
efovým a zahhrajete srdce
e do esa, od S spadne kluuk. Nyní je nu
utno
malé srdce do
o desítky – zd
dvih vezme N dámou, vy ale stále má
áte K8x v rucce proti devíttce
zahrát m
trumfovéé v ruce N a na stůl máte
e vstup esem
m pikovým.
Všimněte si, že bystee neuspěli, pokud byste sse pokusili přřejít na stůl esem
e
pikovýým a zahrát odtud
o
u srdcovou, N by pokryl a vy byste neeměli další vsstup na stůl, abyste mohhli zahrát exp
pas proti
desítkou
devítce sseveru – obrránce na N s 97 v trumfecch by nakone
ec zinkasoval dva srdcovéé zdvihy.
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Závazek:: 4 srdce S
Výnos: eeso trefové a malý tref
Správná sehrávka:
Západ vyynesl eso treefové a malý tref, čímž váám splnění záávazku vůbec neusnadnill. Trumfujete
e esem
srdcovým
m, oba soupeeři přiznávají (první dobrrá zpráva). Nesete srdce ke králi, W sshazuje tref, E
přiznáváá dámu.
Nesmítee odevzdat vííce než dva další
d
zdvihy. EExpas károvýý patrně nese
edí (podle koontra W), větší šanci
dává pikková barva. Nesete
N
malý pik ze stolu, a pokud E přřidá malou, dáte
d z ruky oosmičku. W může
m
maximállně stáhnoutt eso kárové,, ale zbytek zzdvihů je vášš (pokud W nestáhne károo, musí vám zahrát
pik do viidle nebo treef do dablšike
eny).
nepomůže ani, pokud W dá devítku ppikovou, pokkryjete klukem a vaše A88 opět tvoří vidličku
v
Obraně n
proti dessítce.
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Závazek:: 3NT W
Výnos: kkrál pikový
Správná sehrávka:
První dvaa zdvihy je dobré propusstit, N pokraččuje dámou a klukem, tře
etí pik berem
me esem. Spo
očítejte
si rychlé zdvihy na vyysoké karty: 1 pik + 2 srddce + 3 kára + 2 trefy = dohromady o sm. Jedinou šancí na
zdvih navíc je károváá barva.
Odehrávváte eso a dáámu v kárech
h, N přidává ddesítku a devítku. Protože na stůl m áte jediný ve
edlejší
vstup v ssrdcích, je nyyní nezbytné dámu převzzít králem a vypracovat
v
kára
k osmou rresp. sedmou
u. Jih
vám nem
může nijak ub
blížit, protožže piky už ne má.
Pokud byy dvě vysokéé karty v káre
ech nespadlyy, bylo by nezbytné hrát na kára 3‐3, tj. odehrát AQ,
A přejít
srdcovým
m králem a odehrát
o
krále
e kárového a doufat v přííznivé děleníí.
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