PRABR
RA – kurz pro mírn
ně pokroččilé

3. le
ekce

© Vladim
mír Nulíček

Rozdán
ní 1

Závazek:: 4 srdce N
Výnos: eeso pikové, E stahuje AK v pikách a hrraje desítku k dámě partn
nera, ten nássledně vynášší desítku
trefovou
u
Správná sehrávka:
Hlavní hráč zkusí dátt dámu trefovou, co kdybby W vynesl od
o krále – bo
ohužel W přeebíjí králem. Hlavní
dí, že musí vyypracovat ká ra. K tomu si
s musí ponechat vstupy na stůl. Mussí
hráč berre esem a vid
trumfnout jen jednou dámou srd
dcovou, násleedně zahraje
e AK v kárech
h a snapne sii káro vysokýým
m – jinak ho W přesnapne
e devítkou. N
Následně zah
hraje srdce k esu a snapnne další káro vysokým
trumfem
trumfem
m. Nyní zahraaje ke králi srrdcovému naa stůl a na vyysoké káro za
ahodí ztrátovvý tref.
Poznámkky:
9
9
9
9
9

N zahajuje 1NT – má 16 pravidelnýchh bodů
S dává transf
sfer do srdcí a následně vvýzvu
N má rezervu
u a třílist srd
dcový, výzvu ppřijme
N
Na výnos partnera esem pikovým W markuje pozzitivně, proto
o obrana stahhuje AKQ v pikách
p
d
dáma trefovvá v tomto ro
ozdání nehrajje
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Rozdán
ní 2

Závazek: 7 piků E
devítka pikovvá
Výnos: d
Správná sehrávka:
Hlavní hráč má ztráto
ový srdcový a trefový zdvvih. Jednoho
o ztrátového zdvihu se m
může zbavit na vysoké
káro. V ttrefech můžee zahrát impa
as na dámu nnebo může vypracovat
v
délkové káro stolu – tato šance je
výrazně větší, stačí dělení
d
kár 4‐2
2 a když to n evyjde, má ještě trefový impas v zásoobě. Třikrát
trumfneme, zahrajem
me krále a esso kárové a ssnapneme kááro, pak přejjdeme na stůůl esem srdcovým
nebo treefovým a na dámu a poslední káro oddhodíme z ru
uky tref a srdce.
Poznámkky:
9
9
9
9
9
9

vvšem se asi nepodaří
n
vyd
dražit 7 piků – nechte je sehrát
s
7 piků
ů
W použil „falešně“ 3 treffy jako umělýý forcing
44♣ a 4♦ bylyy cue‐bidy
44NT BW, odp
pověď 5NT 3+dáma
3
66♦ ‐ Doroszeewicz na KQ v kárech, 6♠
♠ = dáma (nic, dáma, král, mariáš)
HH má 12 zd
dvihů s velkou šancí na 133 (kluk károvvý nebo impa
as v trefech, nebo nějakýý skvíz)



2

PRABR
RA – kurz pro mírn
ně pokroččilé

3. le
ekce

© Vladim
mír Nulíček

Rozdán
ní 3

Závazek: 4 piky S
Výnos: kkrál trefový
Správná sehrávka:
den ztrátovýý zdvih v trefá
ách, dva v káárech a potenciálně jeden v srdcích. PPrvní zdvih musíte
m
Máte jed
vzít esem
m, propuštěn
ní by mohlo vést
v k tomu, že by obrán
nci přepnuli do
d kár a vyprracovali by sii dva
kárové zzdvihy předtíím, než vy byyste mohl vyppracovat srd
dce. Jednou trumfněte e sem pikovým
m.
pas srdcový, pokud sedí, můžete zahrrát eso, snap
pnout zvysokka srdce, dotrrumfovat
Následněě zkuste imp
a zahrát eso srdcovéé – buď shodííte obě ztráttová kára neb
bo si ještě jednou prosnaapnete srdce
e a na
vypracovvaná srdce see dostanete esem károvýým – shodíte
e jedno káro. Splníte tak se dvěma ne
ebo
jedním n
nadzvihem.
V rozdán
ní král srdcovvý nesedí, ob
bránci vezmoou srdcový zd
dvih, stáhnou trefovou ddámu a vynessou káro.
Vezmětee esem a zah
hrajte eso srd
dcové a snappněte si srdce
e vysokým trrumfem v rucce. Následně
ě trumf
ke králi, další srdce snapněte
s
vyssokým trumfeem a pik k desítce (proto
o jste nemohhli na začátku
u
trumfnout dvakrát, jinak byste neměli tento důležitý vstu
up na vypracovaná srdcee na stole). Na
posledníí srdce zahod
díte z ruky ká
áro a jedno kkáro vydáte.
Poznámkky:
ažbu 1 pik a rebiduje 2 piiky = minimu
um a šestilistt
9 JJih zahájí dra
9 SSever draží 2 srdce GF a následně 4 ppiky proti min
nimu partnera
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Rozdán
ní 4

Závazek:: 6 srdcí W
Výnos: d
dvojka pikováá
Správná sehrávka:
Máte jed
den ztrátový zdvih v pikách a jeden v trefech. Šan
nce jsou trefo
ový impas a vvypracováníí kár,
k tomu aale budeme potřebovat
p
buď
b kára 3‐33 (pak nebudeme potřebo
ovat ani trefoový impas) nebo
n
trumfy 22‐2 a kára 4‐2
2, abychom měli
m na stůl ddostatek vstupů na dvojíí prosnapnuttí kár a ještě vstup
k vypracovanému déélkovému károvému zdvi hu.
me zdvih na eso
e pikové a trumfneme pro jistotu je
en jednou. Nyní eso a kráále kárové a snap
Vezmem
v ruce vyysokým trum
mfem. Budou‐li kára 3‐3. můžeme dottrumfovat krrálem a dámoou a na dvě
vypracovvaná kára zahodit pikovo
ou osmu a treefovou dámu
u.
V našem
m rozdání N káro
k
nepřizná
á, budeme teedy muset sn
napovat ještě
ě jedno károo. Zahrajeme trumf
k dámě a budeme do
oufat, že jsou
u srdce 2‐2. PPokud ne, ne
eměli bychom
m na stůl vsttup na vypracovaná
kára a naaší náhradní šancí by byl trefový imp as. Oba obráánci přiznali, můžeme teddy pokračovat ve
vypracovvávání délko
ového kára. Snapneme
S
kááro, přejdem
me na stůl na osmičku srddcovou, na
vypracovvané káro zaahodíme z ruky pik a zkussíme trefový impas na na
adzvih. Ten nnesedí, ale zá
ávazek 6
srdcí je v suchu.
Poznámkky:
9 22NT = limit raise
r
v srdcích
h (někdo moožná zadraží jen
j 2 srdce)
9 4♦ = splinterr, 5♦ = 1 eso
o, HH se rozhhodl pro 6 pikků
9 n
necháme stu
udenty znovu
u sehrát 6 srddcí, i pokud je
j nevydraží
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Rozdán
ní 5

Závazek 3NT N
dáma srdcováá
Výnos: d
Správná sehrávka:
V beztru
umfových závvazcích je správné si nejpprve spočítatt vysoké zdvihy. Máte jenn 5 zdvihů na vysoké
karty, daalší tři zdvihyy si lze bez prroblémů vyppracovat v tre
efech po vyra
ažení esa – tto je ale stále
e
dohromaady jen osm zdvihů. Devátý zdvih muusí vzejít z káárové barvy, kde máte im
mpasovou pozici proti
potenciáálnímu králi západu.
z
Jednou z možností jee tedy např. propustit srddcový výnos,, vzít srdcové
é pokračovánní a vyrazit eso
trefové. East bude pokračovat v srdcích, vezm
meme, odehrajeme trefyy tak, že skonnčíme na sto
ole a
vynesem
me károvou dámu
d
na imp
pas. Bohužel krále kárové
ého má rovně
ěž East a odeehraje zbytek srdcí –
bez jedn
né.
Správnou možností je zahrát na nucený
n
výnoos. V tom případě musíme vzít první zzdvih srdcovýý,
protože malé srdce si
s musíme po
onechat jakoo vpustkovou
u kartu. Nyní vyrazíme esso trefové. Ea
ast vrátí
další srdci, kterou veezmeme králem – protož e W dvakrát přidal srdci, víme, že E m
měl pouze pě
ětilist.
k
a pik. Odehrajeme eeso a krále pikového
Nyní odeehrajeme tři trefové zdvihy, East odhhodí nejspíš káro
a vpustím
me obránce na Eastu do zdvihu srdcí,í, on si může odehrát dvě
ě další srdce,, ale pak nám
m bude
muset zaahrát od králle kárového.
East by m
měl správně odhodit na trefy
t
dvě kárra, tj. nechatt si tři piky a osinglovat sii krále kárové
ého. Pak
bychom museli přijítt na to, zda si nechal singgl krále nebo malé káro – tedy hrát naa vpustku ne
ebo na
impas.
Poznámkky:
9 2♥ S znamen
naly dotaz na držení v srddcích
9 o
odhodí‐li E pik
p a káro, pa
ak po odehráání dvou piko
ových zdvihů víme, že měl
ěl nejspíše rozzlohu 3‐
55‐3‐2
9 E by si měl osinglovat
o
kárového králee, pak musím
me přijít na to
o, že mu mám
me krále vybušit
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Rozdán
ní 6a

Rozdání
R
6b
b

Závazek:: 3NT E
Výnos: kkrál pikový

3NT
3 W
král
k srdcový

Správná sehrávka:
8a) Ke sp
plnění závazkku bude E muset zahrát ttrefový impaas, správně je
e tedy první zdvih propustit (Bath
Coup) – pokud bude S pokračova
at v pikách, m
máme dva pikové zdvihy,, pokud přeppne na jinou barvu,
budeme mít tempo na
n vypracová
ání trefovýchh zdvihů.
edné rozehráání kár. Potře
ebujeme
8b) Opětt by fungovaal Bath Coup,, ale tentokráát by nám ušškodilo násle
tedy N p
přesvědčit, ab
by v srdcích pokračoval. TTo se nám nejlépe poved
de, pokud zaahrajeme kluka
srdcovéh
ho (někdy je tento manévr nazýván „„Anti‐Bath Co
oup“). Bude‐‐li N pokračoovat srdcovou
u
dámou, vezmeme essem a zahrajeme trefovýý impas, ten sice
s nesedí, ale
a S nám již žádným svýým
výnosem
m neublíží.
Poznámkky:
9 P
Partner vyná
ášejícího by měl
m markovaat – v obou případech
p
ale
e bude markoovat negativvně,
p
protože nem
má kluka v ba
arvě výnosu
9 D
Dobrá dohod
da je, že výno
os figurou vyyžaduje odblokování nižší figury partnnera, má‐li jii, tj.
p
pokud by měěl S kluka pikkového resp. srdcového, měl
m by ho v obou
o
případeech odhodit pod
p krále
9 V opačném případě
p
by měl
m partner vy
vynášejícího markovat
m
po
očet, tj. v 8a oosmou pikovvou třílist,
v 8b trojkou srdcovou du
ubl – pak odhhoz kluka z ru
uky W obránce nesplete a přijde na to
o, že HH
m
měl původněě AJx a chtěl obránce spléést. Jediný dů
ůvod, proč to
o udělal je, že se bojí kárrové
b
barvy.
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Rozdán
ní 7

Závazek:: 3NT S
Výnos: p
pětka srdcováá
Správná sehrávka:
West vyn
náší proti našemu závazkku 3NT čtvrtoou shora ke klukovi svého partnera. V
Vezmete ten
nto
zdvih?
m srdcem, my
m následně budeme mu set zahrát ká
árový
Musíme propustit. E bude pokračovat druhým
odehrání našíí figury.
impas, kkterý sice nessedí, ale E již nebude mítt srdce na po
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Rozdán
ní 8

Závazek: 4 piky W
Výnos: eeso, král a tro
ojka káová
Správná sehrávka:
Na odeh
hrané eso a krále
k
károvéh
ho přidává jiih dvojku a devítku
d
(sudýý počet kár, nněco v srdcícch), N
pokračujje třetím kolem kár. Bere
ete zdvih na károvou dám
mu (trochu jsste si oddechhl, že N nesnapl třetí
kolo kár)). Nemáte jižž žádný ztrátový zdvih vee vedlejších barvách,
b
je te
edy třeba od evzdat maximálně
jeden tru
umfový zdvih
h.
„Normální“ sehrávkaa takového kombinace
k
kaaret je bouch
hnout si králem pikovým
m a následně zahrát
malý pikk na impas – protože ale jih
j do druhé ho kola piků nepřizná, musí
m HH odevvzdat dva pikkové
zdvihy.
Tato norrmální sehrávka by připadala v úvahuu, pokud byste si nemohli dovolit odeevzdat žádnýý pikový
zdvih. V této partii váám ale ke splnění stačí o devzdat jede
en zdvih v pikách, nikolivv však dva. To
o je ten
b
seehrávkou.
pravý okkamžik zamysslet se nad bezpečnou
Správné je odehrát eso
e pikové pro případ, žee by spadla singl dáma a následně zahhrát pik do K9
K na
okud N přidá, dáte devítkku, čímž se zaabezpečíte proti
p
čtyřlistu
u v ruce N (deesítku pocho
opitelně
stole. Po
přebijetee králem). Neevadí vám, že ev. S vezm
me zdvih na dámu
d
nebo desítku,
d
prottože pak bud
dou biky
3‐2 a odevzdáte jen jeden
j
pikovýý zdvíh.
d
kole
e piků, vezmeete zdvih na krále a hraje
ete impas kee klukovi
Pokud N nepřizná v druhém
Poznámkky:
a, zabezpečtte se proti
9 Pokud můžete bezpečně odevzdat jedden zdvih, niikoli však dva
nepříznivým rozlohám
dnoceném tu
urnaji je ale nněkdy riziko nezbytné – v tomto přípaadě hrajte tu
uto
9 V topově hod
kombinaci „n
normálně“ na
n největší poočet zdvihů – hrajte tzv. „se
„ sálem“.
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