PRABRA – kurz pro mírně pokročilé

4. lekce

© Vladimír Nulíček

Rozdání 1

Závazek: 6 piků S
Výnos: král srdcový
Správná sehrávka:
HH bere výnos esem srdcovým a dvakrát trumfne esem a králem – trumfy se dělí 2-2.
Ke splnění závazku HH nepotřebuje čtyři kárové zdvihy, měl by se tedy zamyslet nad bezpečnou
sehrávkou a rezignovat na kárový impas proti dámě.
Pokud budou kára 3-2 nebo čtyřlist u E, nebude se sehrávkou problém, HH odehraje AK v kárech
a ev. přejde na stůl na expas proti dámě.
Jediný problém s rozdáním nastane, bude-li čtyřlist kárový v ruce W. V tom případě ale lze zahrát
na eliminaci a vpustku proti E. Po vzetí zdvihu na krále pikového snapneme v ruce srdce.
Následně odehrajeme eso a krále kárového, jsou-li kára 3-3, máme splněno, pokud se ukáže čtvtá
dáma u E, přejdeme na stůl trefovým esem a zahrajeme expas ke klukovi károvému. V našem
rozdání má ale čtyřlist West a pokračováním v kárech bychom odevzdali dva kárové zdvihy.
Musíme se pokusit vpustit do ruky E (vidíte, proč jsme si ve čtvtém zdvihu prozřetelně
vyeliminovali srdce). Zahrajeme tref a pouze pokryjeme kartu západu. East nám musí zahrát do
volného trefového impasu nebo do dablšikeny srdcové (zahodíme v ruce káro a na stole
snapneme, druhé káro zahodíme na vysoký tref resp. zahodíme dvě kára na dva trefy stolu).
Poznámky:
 někteří hráči na N možná nezahájí a pak dají výzvu s fitem (2NT?)
 2 = GF, 2 = třílist, 4 a 4 = cuebidy, 5 = 2 klíčové figury z pěti
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Rozdání 2

Závazek: 3 NT W
Výnos: kluk srdcový
Správná sehrávka:
Spočítejte si rychlé zdvihy - dva pikové, tři srdcové a dva trefové, tj. celkem 7 zdvihů na vysoké karty.
Další zdvihy je možno si vypracovat buď v pikách, nebo v kárech. Vypracování piků je nejisté na rozdíl
od kár, kde po vyražení esa a dámy budeme mít jisté 2-3 zdvihy.
Je však třeba dobře hospodařit se vstupy. Pokud byste pustili první výnos ke králi W, nemuseli byste
mít následně vstupy na vypracování kár. Obránci by jedno káro propustili, druhé vzali a měl byste
pouze osm zdvihů (resp. byste musel zkusit pikový impas na devátý zdvih).
Správné je vzít první zdvih na stole a okamžitě zahrát krále kárového. N vezme a vrátí další srdce,
opět vezmeme na stole a zahrajeme desítku károvou. Dejme tomu, že N nyní propustí – zahrajeme
tref ke králi a pokračujeme vysokým kárem. Na vypracovaná kára máme stále vstup králem
srdcovým.
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Rozdání 3

Závazek: 6 srdcí N
Výnos: desítka trefová

Správná sehrávka:
Dámu trefovou W nesmí pokrýt – N cuebidoval trefy, výnos určitě není od esa, pokrytí nemůže nic
přinést. Hlavní hráč bere singl esem a ve dvou kolech vytrumfovává – trumfy byly naštěstí 2-1.
Existuje několik šancí na splnění – dělení kár 3-3 (pustíme jedno káro a na třinácté si odhodíme
ztrátový pik), nebo pikový impas. Tyto šance lze zkombinovat, zkusit nejprve kára, a když nevyjdou,
pak nám zbyde pikový impas.
Je ještě jedna šance navíc. Odehrajeme AK kárové a na kluka trefového, kterého pokrývá W králem
(kterého jsme u něho po prvním výnosu očekávali), odhodíme z ruky káro. Tím si ponecháme obě
výše zmíněné šance a navíc si přidáme šanci, že W již nebude mít káro a bude muset vynést do pikové
vidle nebo do dablšikeny.
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Rozdání 4

Závazek: 3NT E
Výnos: dvojka trefová

Správná sehrávka:
Jih vynesl dvojku trefovou ke králi svého partnera a obrana následně stáhla další tři trefové zdvihy, N
odhodil na čtvrté kolo trefů malý pik. Jih následně vynesl kluka kárového.
Máte osm zdvihů na vysoké karty. Jednou šancí na devátý je zkusit dát dámu károvou, ale není příliš
pravděpodobné, že by S vynesl od KJ kárového, když vidí dámu na stole a obrana již má čtyři zdvihy.
Mnohem větší šanci na splnění dává šance na dělení srdcí 3-3 nebo skvíz, pokud jeden hráč (podle
dosavadních zahrání nejspíš N) drží kromě čtyř a více srdcí i krále srdcového.
Na trefy jste na stole pravděpodobně odhodili jedno káro a jedno srdce (nebo dvě kára). Pokud byste
nyní přikryli kluka kárového dámou, zbavili byste se předčasné šance na skvíz (dáma kárová je
potenciální skvízovou kartou proti N). Berete zdvih na eso kárové a odehráváte vysoké piky. Oba
obránci třikrát přidávají, na čtvrté kolo piků si N musí odhodit buď od čtyřlistu srdcového - vy si z ruky
odhodíte káro a následně uhrajete čtyři srdové zdvihy – nebo si bude muset zahodit krále károveho a
my uhrajeme zdvih na dámu károvou.
Důležitou podmínkou skvízu je zarovnání zdvihů, což za vás provedli obránci, poté, co si stáhli čtyři
trefové zdvihy. Pokud by např. S nestáhl trefy a podehrál by dříve dámu károvou, skvíz by nefungoval
a závazek by byl poražen.
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Rozdání 5

Závazek: 6 srdcí S
Výnos: král kárový
Správná sehrávka:
Máme jeden ztrátový zdvih v pikách a jeden v trefech. Výnos nám zjednodušil situaci, můžeme
uplatnit techniku „loser on loser“, tj. vyměnit jeden ztrátový zdvih za jiný, který bychom jinak ztratit
nemuseli a zároveň si v této barvě vypracovat odhoz dalšího ztrátového zdvihu.
Výnos bereme esem a ve třech kolech vytrumfujeme. Následně přejdeme na stůl vysokým pikem
nebo trefem a zahrajeme odtud kluka (nebo desítku) károvou a z ruky zahodíme pik nebo tref. W
vezme dámou, ale my máme vypracovaný odhoz na další vysoké káro, přejdeme na stůl a odhodíme
z ruky druhý ztrátový zdvih.
Poznámka:
Pokud by obránci vynesli cokoli jiného než károvou figuru, museli bychom se spolehnout na dělení
trefů 3-3 (nebo na nějaký skvíz). Výnos od KQ bývá většinou bezpečný, ale vidíte, že i takovýto výnos
může partii zadat.
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Rozdání 6

Závazek: 3NT N
Výnos: dáma piková
Správná sehrávka:
Problém v této partii je v tom, že na stůl máte jediný vstup králem pikovým. Budete muset
vypracovat trefy, převzít si desitku trefovou vysokým trefem (králem nebo dámou). Proto nesmíte
propustit první pikový zdvih, ale musíte ho vzít v ruce esem, abyste si zachovali přechod králem
pikovým na stůl.
Pokud byste první pik propustili, museli byste vzít králem pikovým předčasně, dříve než byste měli
vypracované trefy.
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Rozdání 7

Závazek: 6 piků E
Výnos: dáma kárová
Správná sehrávka:
Výnos bereme králem a ve dvou kolech vytrumfujeme. Máme šanci na několik impasů – pokud
nevyjde trefový, můžeme se pokusit uhodnout, na kterou stranu zahrát srdcový.
Máme k dispozici stoprocentní sehrávku bez nutnosti impasů. Po vytrumfování zahrajeme káro k esu,
snapneme káro, přejdeme na stůl (trumfem nebo esem trefovým) a snapneme další káro. Nyní eso
trefové a trefovou dámou pustíme do zdvihu obránce. Je nám jedno, který obránce zdvih vezme, buď
nám zahraje volný srdcový impas nebo do dablšikeny (z jedné strany srdce shodíme a na druhé straně
snapneme).
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Rozdání 8

Závazek: 4 piky W
Výnos: dáma srdcová
Správná sehrávka:
Obrana stáhne tři srdcové zdvihy a následně vynese tref. Již nesmíme pustit žádný zdvih, budeme
tedy potřebovat šťastnou rozlohu v pikách a sedící impas kárový. Pokud je jediná šance na splnění,
musíme na ni zahrát.
Abychom nedali pikový zdvih, musíme u S nalézt druhého krále pikového. Abychom mohli zahrát
impas v pikách i kárech, potřebujeme vstupy na stůl. Trefového krále musíme převzít esem – odhoz
na eso trefové nám stejně nic nedává. Ze stolu hrajeme malý pik (nikoli dámu, tu by nám E pokryl
králem a odevzdali bychom zdvih na desítku). Z ruky dáme kluka – drží – a následně zahrajeme eso
pikové. První předpoklad vyšel – E přidává krále pikového. Přejdeme nyní pikovou dámou na stůl a
vyneseme dámu károvou – pustíme ji dokola a budeme se modlit. W přidává sedmu károvou,
zopakujeme tedy impas kárový klukem a pokud E nepokryje, pak ještě malé káro do desítky.
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