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V reálných partiích  našeho klubu se  hrálo  u  jednoho stolu  4♥  +3,  tedy nepochopitelně
neambiciózní závazek a u druhého 7♥ -1, kdy hlavní hráč hrál na piky 3-3 s dámou na libovolné
straně tak, že stáhl ♠A,K a pronaspnul třetí pik. Podívejme se, co si počít s maximálně ambiciózním
závazkem 7NT při výnosu káro (srdce by bylo stejně dobré, pik nebo tref závazek zadají).

Je vidět 11 zdvihů (6 srdcových, 2 pikové, 2 kárové a  1 trefový). Jak by se dal závazek
splnit?
1) sing ♠Q na libovolné straně (nesmí se přitom ovšem vyplýtvat dva honéry a musí se zahrát ♠4 k
♠A) – naděje ani ne 2,5%
2) sedí impas pikový a piky se dělí 3-3 (pokud budou hůře děleny, získá hlavní hráč po pokrytí
kluka dámou jen tři zdvihy) – 18% naděje
3) sedí  piková dáma a W má současně ♣K, bude pak ve stripskvízu,  piků pak může být  u W
libovolné množství – 25% naděje, kterou můžeme navíc vylepšit obehráním ♠A, abychom pokryli i
první  zmíněnou možnost  uhrání  závazku a také šikovným načasováním sehrávky tak,  abychom
nepřišli ani o druhou cestu, takže necelých 27%.

Volíme tedy třetí cestu. Vezmeme kárový výnos a hrajeme ♠4, kterou bereme ♠A (pojistka
proti singl ♠Q u E), do ruky se vrátíme srdcí, zahrajeme ♠J a pokrytou ♠Q vezmeme ♠K (pokud by
W nepokryl, je splněno). Zkoušíme ♠10 (z ruky shazujeme ♣3), jestli se nedělí piky 3-3 (ověřili
jsme, jestli to nepůjde druhou cestou) a vrátíme se do ruky kárem nebo srdcí. Dohrajeme srdce a
kára (ze stolu shazuji tref a pik) a před poslední srdcí je takováto situace:

6
-
-

8 A10 -
- -
- -
K8 - J76

6
-
Q9

Když si nechá W ♠8, zahodíme pik a stáhneme ♣A a ♣Q (na eso spadne ♣K), pokud si W
nechá chráněného ♣K a odhodí ♠8, zahodíme ♣10, neseme tref a nárokujeme splněný závazek.


