
VC Znojma 2011 očima havířovské vítězky Markéty Dudkové a jejího partnera 
 
O víkendu 1. a 2. října jsem hrála s úžasným/skvělým/milým/šikovným/přídavné jméno vlastního výběru 
Michalem Kopeckým čtvrtý ročník Velké ceny Znojma. Ve Znojmě jsem byla poprvé, turnaj se mi zalíbil 
organizací i příjemnou atmosférou a příští rok se ho rozhodně pokusím zahrnout do svého bridžového 
kalendáře. 
 
V prvním kole jsme měli s Michalem opravdu štěstí. Soupeři na nás často chybovali a naše občasné 
nepřesnosti☺ většinou nakonec dobře dopadly. 
 
Rozdaní 12, NS v druhé 
 

W N E S 

pass pass pass 1NT 

pass 3C pass 3D 

pass 3S pass 4C 

pass 4H pass 4NT 

pass 5C pass 6D 

pass pass pass  

Zahájila jsem na čtvrtém místě silným bezem a Michal dal transfer do 
kár. Jeho další dražba po mém přijetí ukazuje slemové ambice (docela 
marginální, ale jednak se dá najít u partnera superlist s vyloučením a 
vydražit slem a jednak se dá dojít do lepší manše, než jsou 3NT – 5D 
nebo i 4H) a pikovou krátkost. Já jsem příliš nadšeně šla do slemu, i 
přestože byl partner po pasu a případný slem by šel asi jen na pikové 
vyloučení, které nemáme. Po cuebidech jsem se zeptala na esa a řekla 
jsem šest kár. V té chvíli vedoucí Dušan Šlachta hlasí minutu do konce 
kola. Soupeř se zamýšlí a ve chvíli, kdy se ozve Dušanovo „Střídat!“, 
vynáší malý pik.
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Po rychlé analýze vidím jedinou šanci v eliminaci a malém zázraku 
v trefech. Beru pik, hned další snapuji, káro do esa, snapuji další pik, 
káro do krále a dozvídám se dobrou zprávu, trumfy jsou 2-2. Snapuji 
poslední pik, soupeři měli oba čtyřlist. Stahuji tři kola srdcí a končím 
na stole. 
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V koncovce hraji ze stolu malý tref do krále, do 
kterého padá kluk od Westu. Další tref bere 
dámou, E nemůže zdvih převzít bez toho, aby mi 
vypracoval desítku. West už další tref nemá, 
zadává zdvih výnosem do double šikeny. Celé 
rozdání: 

 
**************************** 
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Štěstí se nás opravdu drželo, po prvním kole jsme vedli s více než 64%. Ve druhém kole jsme už nevyváděli, 
soupeři nám i nadále přáli a občas se nám i něco povedlo, jako třeba sehrávka 4S v podání Michala asi tři 
kola před koncem: 
 
Rozdání 16, EW v druhé 
 

W N E S 

pass pass 4S pass 

pass pass   
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Proti Soni Hájkové s Pepou Heroutem zahájil Michal na třetím místě nestandardně 4 piky (kdo pochybuje o 
jeho duševním zdraví, může si nechat vysvětlit důvody☺). Soňa na jihu vynáší šestku trefovou (2./4.). 
Michal plánuje dlouho sehrávku, nakonec dává ze stolu osmičku a devítku severu s velmi nešťastným 
výrazem pouští. Pepa vrací káro, Michal dává krále a Sonča bere esem. Zpátky hraje další tref, ze stolu 
desítka, pak Pepův kluk, kterého bere Michal esem. Stahuje jedno kolo trumfů, eso srdcové a srdci. Soňa 
naskakuje králem, ale už nemá další tref. Michal zahazuje ztrátový tref na dámu srdcovou a plní. 
 
Důležité bylo už zahrání v prvním zdvihu, kdy se Michal musí rozhodnout, od čeho Soňa vynáší. Šestka 
může být z K976, J976, KJ96, KJ76, K6x, J6x, 96x, 76x nebo 76. Když sever ukázal devítku, zbývají pouze 
varianty KJ76, K6x, J6x, 76x a 76. V prvním a druhém případě je třeba vzít esem a vypracovat trefový zdvih. 
Ve třetím případě je to v zásadě jedno, soupeři nemůžou hrát trefy znovu, je pouze třeba vypracovat srdcový 
shoz. Ve čtvrtém případě je třeba zdvih propustit a doufat, že má sever kárové eso a uhodnou se srdce (sever 
původně pasoval, takže srdcového krále má pravděpodobně jih), v pátém případě stačí, aby nastala jedna 
z následujících situací (není to úplně přesně, ještě hraje trochu roli srdcový kluk): a) sever má obě červené 
figury, b) sever nemá žádnou z nich, c) sever má pouze kárové eso. Nakonec jsem se rozhodl, že výnos od 
malých je pravděpodobnější a propuštění prvního zdvihu dává větší šance.  
 
 
Dobře to všechno dopadlo, i když moje nepozornost v předposlední sestavě druhého kola nás málem stála 
první místo. A tak jsem díky Míšovi vyhrála svoji první velkou cenu (sama jsem ale taky hrála moc hezky☺) 
a dovezla si domů diplom, pohár a kytičku. 
 
Markéta Dudková a Michal Kopecký


