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Rozdání na tento týden
14. – 20. 6. 2021

Další rozdání ze série „Rozdání na tento týden“. Každý týden připravím jedno zajímavé rozdání na sehrávku,
obranu nebo dražbu. Řešení můžete psát do připraveného online formuláře. Následující týden vždy zveřejním
řešení z minulého týdne a zároveň zadání dalšího rozdání.

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO TÝDNE
Do vašeho závazku 6 srdcí (z ruky W) vynáší N pikovou
desítku.
Jak budete sehrávat a proč?
Závazek hrajete v soutěži s IMP-ovým hodnocením.

Máte potenciální ztrátový zdvih v trafech a jeden až dva potenciální ztrátové zdvihy v trumfech. Jak budete
rozehrávat srdce?
Odpověď není jednoznačná – rozehrání srdcí by mělo záviset na tom, jak dopadne trefový impas. Trefový
ztrátový zdvih si nemáte na co shodit, vpustka proti hráči S je nepravděpodobná (při určité konkrétní rozloze
by fungovat mohla, ale jistě je méně pravděpodobná než sedící král trefový). Vezměte tedy první zdvih
v ruce a zahrajte trefový impas.
Pokud trefový impas bude sedět, pak je potřeba rozehrát trumfy co nejbezpečněji – můžete si dovolit ztratit
jeden srdcový zdvih, ale nikoliv dva. Abyste se ochránil před dělením srdcí 4-1, zahrajte srdce ke králi,
přejděte do ruky např. károvým esem a zahrajte srdce ke klukovi. Pokud N nepřizná, zahrajte kluka (zdvih
vezme dáma S) a následně vyimpasujete desítku.
Pokud trefový impas neseděl, musíte zahrát na maximální šanci, abyste neodevzdali žádný srdcový zdvih.
Přejděte do ruky károvým esem a zahrajte srdce do kluka (neodehrávejte předtím srdcové eso v ruce). To
bude fungovat, pokud bude N mít Qxx, Qx nebo singl dámu (v tom případě budete moci vyimpasovat
původně čtvrtou desítku u S – proto bylo potřeba neodehrát srdcové eso před impasem srdcovým). Pokud
by S měl singl dámu, odehrání esa v ruce by vás sice před touto singl dámou ochránilo, stejně byste ale
museli odevzdat zdvih na desítku N.
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Celé rozdání vypadalo takto:

Správné odpovědi poslali:
•
•
•

Lucka Kohutová
Zdeněk Tomis
Michal Veselka

Připojte se i vy ke správným řešitelům našich bridžových
kvízů a pošlete řešení na nové zadání na tento týden – viz
níže.

NOVÉ ZADÁNÍ
W vynáší sedmičku srdcovou (výnosy 2/4), E dává
kluka.
Jak budete sehrávat a proč?
O své odpovědi se můžete podělit v tomto online
formuláři.

