
Milí priatelia! 
 
Dnešný zápas bol druhým v tretej sérii našich prípravných stretnutí. Došlo 

k jednej zmene a to, že do „silnej štvorky“ sme kooptovali piešťanskú dvojicu 
Melicher-Straka, ktorá zo širšieho kádra „čakateľov“ zaznamenala v posled-ných 
mesiacoch najvýraznejší vzostup výkonnosti.  

Ďakujem Katke, že nám už druhýkrát vypomohla a v priebehu turnaja zaskočila 
za Mateja, ktorý nemohol turnaj dokončiť. 

V tomto úvodnom kole trojzápasovej série s variabilným zložením párov hráči 
zohrávali štandartných 12 rozdaní, z ktorých polovica bola pripravených (s červeným 
názvom). V týchto analýzach bude venovaná pozornosť predovšetkým im, pretože 
boli cielene vybrané, aby zdokonalili vašu hernú techniku. U zvyšných šiestich (čierny 
názov), ktoré boli vygenerované počítačom, upozorním iba na ev. výrazné odchýlky. 

Ale poďme sa pozrieť na zohrané rozdania. 
 

1. rozdanie   i prvý slušný zisk (13 imp).   
N na oboch stoloch otváral s Multi 2♦. 
Matejovi sa jeho piky zapáčili natoľko, 
že ich zopakoval aj na 3. stupni. Prišla 
kontra, ktorej sa partner „zľakol“ a opra-
vil na 4♥, ktoré Jozef neváhal okontro-
vať (EW padli až štyrikrát); na druhom 
stole 2♥ bez jednej. Nechať 3♠x  bolo 
určite menej bolestné. 

 
 
 

 
 
 

 
2. rozdanie   znamenalo 20 impový zisk 
pre trnavský pár. Na rozdiel od Nitran-
čanov nielenže vydražili 7♥, ale ho po 
výnose ♣10 i splnili. Matej si zvolil zlý 
plán a padol i malý slem.  
Plán by mal byť jasný – prebiť dve piky 
vysokými srdcami, ktoré po pripočítaní 
11 istých zdvihov dáva potrebných 13. 
Juro zvolil túto koncepciu a splnil. 
 
Trochu ťažšiu pozíciu by však HH mal 
po tromfovom výnose (do veľkého 
slemu sa zvyčajne vypláca), ako sa to 
stalo na oboch stoloch v jednej tímovej 
americkej súťaži.  
 



Prvé tri zdvihy boli identické, HH brali tromfový výnos so ♥9, po čom prišlo ♠A a 
malý pik prebitý so ♥A.  
Na jednom stole sa HH na ♥10 vrátil zpäť a prebil ďalšiu piku svojim ♥J. W odhodil 
svoj tref a to bol koniec veľkého slemu!  Už nebolo možné stiahnúť zvyšné dva tromfy 
– tref by W prebil a ak by sa dostal zpäť károvým prebitkom, W by mal o tromf viac. 
Na druhom stole bol HH na výške diania – po prvom prebitku sa vrátil nie tromfom 
ale trefom. Ihneď je to ešte bezpečné, neskôr už nie! 
 

3. rozdanie   na rozdiel od predchádza-
júcich neprinieslo žiadny vzruch. Hrali 
sa čiastkové kárové záväzky, ktoré HH 
po trefovom výnose uhrali.  
Minimax: 3♦. Zohrávky i obrana však 
neboli optimálne, na jednom stole uhrali 
až desať zdvihov (W predčasne stiahol 
♠A) a na druhom iba osem (dražili 2♦), 
pre zbytočnú stratu srdca. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
4. rozdanie   je zaujímavé tým, že dáva 
„šancu“ urobiť chybu na oboch linkách. 
A aj sa tak stalo. 
Na oboch stoloch sa vydražili 4♥ a aj sa 
splnili. Teda zdanlivo nič vzrušujúce.  
Poučenie tu však je a to na tému prvého 
zdvihu. V tomto rozdaní si musí HH tak 
naplánovať zohrávku, aby v žiadnom 
prípade nepustil Juh na zdvih. Pretože 
ak sa ten dostane na ♣K do ruky, určite 
podohrá kárového kráľa a ďalšie tri 
zdvihy v tejto farbe porazia záväzok.  
Martin tento problém zvládol brilantne, 
keď ♠K prepustil a zobral až druhú piku 
esom, na ktoré odhodil z ruky tref.  Po 
dvoch kolách tromfov (♥K a ♥Q) príde 
♣A, po ktorom sa na ďalšie trefy zhodia 

stratové kára (pokiaľ Juh kryje kráľom, ten je prebitý v ruke a na stôl je stále tromfový 
vstup na ev. ďalšie odhody). 
Na druhom stole menej skúsený HH bral ♠K hneď, ale mal šťastie, pretože keď sa 
Juh dostal na zdvih vyniesol miesto ♦J malé káro, ktoré HH prepustil a už obrana 
nemala šancu získať všetky tri kára. Bez istého bočného vstupu je♦J jediná šanca.  



 
5. rozdanie     nebolo zložité. Piešťanci 
si svoje trefy ukázali a i zohrali.  
Na druhom stole nechali hrať súperov 
1BT, čo ich stálo 5 impov. 

Minimax: 3♣.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6. rozdanie   pomohlo znížiť hrozivo 
narastajúce manko a to vďaka presnej 
obrane, o ktorú sa zaslúžil Martin.  
Na oboch stoloch sa zohrávali 3BT po 
pikovom výnose. 
Jakub zobral esom až v treťom kole. Je 
zbytočné prepúšťať až dvakrát, ak na 
linke má šesť pík (stačí raz pre prípad, 
že u súperov sú delené 5-2); s piatimi 
by to bolo v poriadku. Kritický moment 
nastáva, keď po prechode do druhej 
ruky nasleduje trefový impas.  
Obranca na W nepridal druhého kráľa, 
na čo nasledoval hlboký impas s ♣10, 
ktorá padla pod ♣J, ale farba sa tým 
uvoľnila a HH vyprodukuje päť zdvihov 
a záväzok i s nadzdvihom je doma 

(mohli byť nadzdvihy dva, ak by prepúšťal iba raz). 
Martin na druhom stole druhého ♣K pridal (!), HH nemôže prepúšťať (zvyšok pík by 
sa postaral o pád), berie esom, ale ♣J farbu zadrží  
Napriek dobrej obrane mohol HH splniť, keby aj on neprepúšťal piky dvakrát. Vidíte 
ako? Jednoducho by si odohral všetky vysoké karty v červených farbách a pustil by 
do núteného výnosu E.  Ten by k jednému pikovému dostal ešte dve srdcia a káro, 
načo by musel vyniesť tref do vidličky Q-10. 
 
 



7. rozdanie  by bolo zaujímavé, keby sa 
aktéri boli rozhodli pre pikový záväzok 
(na linke majú 4-4 v pikách). Volili 3BT, 
ktoré sú bezproblémové. 
Škoda, pretože by bolo zaujímavé, či by 
si poradili s delením tromfov 5-0, ako 
expert, ktorý toto rozdanie zohrával. Pre 
zaujímavosť i poučenie ho uvádzam. 
Výnos ♦J zobral a vyniesol malý tromf 
k esu a dostal zlú zprávu o delení pík. 
Na linke vidí 10 zdvihov, ale čo ak W so 
svojimi piatimi tromfami má v srdciach 
iba dubl, v ktorom prípade tretie vysoké 
prebije? Našiel i na to recept. 
Odohral iba dve vysoké srdcia (presne 
iba dve!), druhé vysoké káro, prešiel do 
ruky na ♠K a na ♦Q zahodil zo stola 

vysoké srdce. Vo vačku má 7 zdvihov, ôsmy získal na prebitok srdca (s ♠Q) a o dva 
zvyšné sa postarajú ♠J a ♠10. 
 
 
 

8. rozdanie   si vyžadovalo nájsť ten 
správny výnos. Nedá sa obranám 
zazlievať, že ho neobjavili.  
BT záväzok sa hral na každom stole 
z inej strany.  
Tam, kde bol hlavným hráčom W dostal 
zdanlivo prirodzený výnos ♥2 a práve 
ten bol najhorší možný – ihneď daroval 
deviaty zdvih. 
Na druhom zohrával E iba 2BT a prišiel 
výnos ♠A. Tu ešte bola šanca zvrátiť 
výsledok, keby sa okamžite došlo 
k zmene útoku na srdcový (♥J) a to by 
obrane prinieslo štyri srdcové a dva 
pikové zdvihy. 
Juh však pokračoval pikou, čo HH iste 
potešilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9. rozdanie   výborne zvládli chlapci 
z Piešťan, keď vydražili i splnili opti-
málny záväzok 3♣.  
Na druhom stole, možno i pod dojmom 
zlého vývoja zápasu, sa pokúsili o 3BT, 
čo nemalo (i z hľadiska nevyváženosti 
rúk) šancu. Strata 7 impov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10. rozdanie    hlavní hráči nezvládli. 
Hral sa záväzok 3BT a i keď v jednom 
prípade bol splnený, bolo to iba vďaka 
tomu, že obrana si neopatrne odhodila 
vypracovaný zdvih (♠10). 
A opäť je tu téma prvého zdvihu, ktorý 
často rozhoduje o osude rozdania. Je 
ťažké odolať nevziať pikový výnos, keď 
vo farbe chýba iba kráľ. Tomuto poku-
šeniu neodolal ani jeden HH; piku brali 
figúrou a začali rozohrávať kára s ♦J. 
Sever berie dolníka esom a zahrá ďalšiu 
piku Už dúfam vidíte, prečo ju bolo treba 
prepúšťať. Keby v prvom zdvihu pridal 
z oboch rúk iba malú, Sever by už piku 
nemal a HH by si pohodlne vypracoval 
dve kára. 

Teraz to už nestihne. Obrana mu teraz vyrazí poslednú zádrž a ak sa dostane na ♦K 
na zdvih, jeho piky urobia svoje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
11. rozdanie   si tiež vyžaduje opatrnú 
zohrávku. Iba tak je možné splniť 3♠, 
ktoré boli na jednom stole kontrované 
a žiaľ nesplnené so stratou 5 impov (na 
druhom sa zohrávala iba 1♠+1). 
HH musí mať na mysli iba jediné a to, 
že nesmie pustiť na zdvih E, ktorý by 
podohral kára, takže obrana by získala 
2 trefové a 2 kárové zdvihy a ♥A. 
Je zrejmé, že zobrať tref v prvých dvoch 
zdvihoch situáciu nerieši, pretože W 
skôr či neskôr príde na zdvih svojim ♥A, 
načo vynesie tref ku ♣K a E vráti káro.  
Ak však HH trefy dvakrát prepustí, berie 
až tretí, vytromfuje a vynesie ♥K, stratí 
už maximálne jedno káro a zoberie 

svojich deväť zdvihov. 
  

 
 

12. rozdanie   bolo z hľadiska dražby 
trochu rozpačité. 

 
Trnavský pár vydražil 2♠ a skončil 
s dvomi pádmi. Opakovať tak slabú 
farbu nie je šťastné.  
Pre zaujímavosť: optimálnym záväzkom 
na opačnej linke sú práve 2♠. 
Piešťanský pár sa rozhodol pre logický 
zásah 1BT, ktorý bol odpasovaný a i 
splnený.(dokonca s nadzdvihom), čím 
sa strata pre družstvo znížila na 2 impy. 
 

 
 
Ešte záverečná poznámka. 
Družstvo, ktoré bolo favoritom tohto stretnutia, dnes nemalo najlepší deň. Svoju 
úlohu tu zohrali problémy, ktoré mal Matej a ktoré ho prinútili zo stretnutia odstúpiť. 
Na druhej strane teší, že pár z Piešťan, ktorý mal v týchto tréningoch svoju premiéru, 
sa chopil svojej šance a bol pre svoje družstvo veľmi užitočný. Jozef s Ivanom sú 
veľkým prísľubom pre budúcnosť. 

 



Svoje rozdania nájdete i vo vašom adresári BBO. Celkový pohľad na všetky 
ostatné sú dočasne na: 

http://www.bridgebase.com/myhands/ 
 
Výsledok zápasu: 25:4 pre družstvo Jakabšic-Kvoček a Melicher-Straka 
 
Tretí (záverečný) zápas tretej série sa uskutoční opäť  

v pondelok 11. apríla o 19:00 hod.  
 
Všetkých zdraví  
I.T. 
 


