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Úvod 
 Rád zkouším nové styly licitace a musím uznat, že systém typu Standard s transfery po 
zahájení 1♣ mě zaujal. Řeší dlouholetý problém pravidelných rozloh v bodových zónách 12-14 a 18-
20, když předpokládáme zahájení silným NT 15-17. Bodově slabý list odpovídajícího často vedl 
k závazku 1♣ či 1♦ na málo trumfů, když zahajitel měl pravidelnou rozlohu 18-20. Logická obava 
z předražení nedovolila odpovídajícímu licitovat s méně než 5 body. I tak se po rebidu zahajitele 1NT 
se slabým listem partnera hrálo na málo bodů. Transferový systém vám dovolí hrát závazek 1 
v drahé, když bude mít zahajitel „slabý NT“, nebo 1NT bude-li mít 18-20. Předpokládejme, že 
odpověď 1♦ je transferem na srdce, 1♥ transferem na piky a 1♠ ukazuje buď pravidelný list bez 
drahé barvy, dlouhá kára, nebo listy 5-11 s oběma levnými barvami. Když budeme mít možnost 
zastavit dražbu v závazku 1♥,1♠ nebo 2♦, nemusíme se bát dražit i s velice slabým listem. 
 Celý systém útočné dražby je postaven na zásadách mě blízkých. V úvodu bych chtěl některé 
z nich zvýraznit a konfrontovat s dogmaty uvedenými v jiných systémech, které se v této malé 
federaci vyskytují. Upozorňuji, že se jedná o můj subjektivní názor a rozhodně nechci zatracovat dílo 
jiných autorů.  
 Věčným sporem je styl odpovědí „dva na jedna“. Na jedné straně draží Acolisté od 9 bodů 
novou barvu na druhém stupni, když forsujícím rebidem zahajitele je buď revers nebo 2NT. Příliš 
mnoho listů a málo forsujících hlášek. Možná o trošičku lépe dokážou balancovat mezi částečným 
závazkem a manší, nebo i jen zvolit lepší čásťák, ale rozhodně mají problémy ve slemové zóně při 
nedostatku forsujících hlášek. Opačný problém nabízejí systémy, kde 2/1 je forsingem do hry. 
Komfort dražby 2/1 je nesporný, nabízí zahajiteli i odpovídajícímu spoustu prostoru k vydražení 
nejrůznějších listů, ať už na úrovni samotné hry, či přípravy na slemovou dražbu. Obrovským 
nedostatkem tohoto systému je odpověď 1NT. Po zahájení 1♠ nemá odpovídající v bodové zóně 5-12 
FB jinou možnost (ano až do 12 bodů, uvědomte si co všechno zahajujete). Proto se také zrodila 
odpověď tzv. „forsing 1NT“ po zahájení 1 v drahé. Autor nám zdůvodnil, že se v této odpovědi skrývá 
příliš mnoho listů, a že vlastně 1NT je to poslední co chceme hrát. A aby toho nebylo málo, ještě nám 
tam zařadil variantu s pravidelným listem a tříkartovou podporou pro barvu zahájení ve výzvové zóně. 
A začaly problémy. Upřímně jedinou cestou z této situace je zavedení další konvence. Asi 
nejvhodnější je tzv. Gazzilli (v Čechách se osvědčila přezdívka Godzilla). Sám takový systém hraju a 
nemyslím si o něm nic špatného, jen Vás chci upozornit, že podle mého názoru neexistuje polovičaté 
řešení jako zavést forsing 1NT a nehrát Godzillu. S forsing 1NT a Gazzilli nastává ještě další 
problémek, který se řeší prohozením odpovědí 1♠ a 1NT po zahájení 1♥. 1♠ ukazuje list s 0-4 pikami 
a 1NT slibuje aspoň 5-list pikový. Špatně se totiž draží zahajiteli listy s 4♠ a 5♥. Takže další 
konvence a další speciální sledy na zapamatování. To co se dočtete na těchto stránkách je 
kompromisem mezi ukázanými styly 2/1, který jsem nevymyslel, ale vesměs převzal od polských 
sousedů. 
 Další jednoduchou partnerskou dohodou bývá, že „čtvrtá barva“ je forsingem do hry. Jsem 
ochoten akceptovat tuto dohodu, pokud se jedná o krátkodobé partnerství. Problém je však hlubší a 
odpovědi najdete v příloze tohoto systému. Jen pro ty co tuto dohodu ctí bych chtěl zvýraznit jeden 
sled v přirozené netransferové dražbě: 
1♣-1♦/1♥-1♠, který určitě nemůže být forsingem do hry. S ostatními sledy se dá bojovat, i když ne 
vždy Vás dovedou do dobrého závazku. Čtvrtá barva daná reversem, nebo na 3. stupni je FG, tam už 
není mnoho prostoru na laškování. To, že v určitých sledech se sílou na výzvu nebo na hru je potřeba 
získávat další informace o listu partnera pomocí „třetí“ či „čtvrté“ barvy je poměrně známé a můžete to 
poznat i podle toho, že několik autorů vymyslelo vychytané konvenční sledy, kde zjistíte vše co 
potřebujete. Pro stálé partnerství mohou být tyto konvence přínosné, jen Vás chci opět upozornit, že i 
Vaše paměťová kapacita je omezená. Proto se snažím najít kompromisní řešení. 
 S nejlepšími úmysly nabídnout široké veřejnosti dobrý dražební systém Vám přeji mnoho 
úspěchů nejen u bridžových partií, ale i v novém roce 2014. 
 
 
         Zdeněk Frabša 
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Použité zkratky 
F1 forsing na 1 kolo 
FG forsing do hry 
NF není forsing, pasovatelné 
INV výzva do hry 
INV+ výzva do hry nebo lepší, F1 
m minor(s), levná(é) barva 
M Major(s), drahá(é) barva 
Om Other minor, druhá levná 
OM Other Major, druhá drahá 
PR  pravidelná rozloha 4-3-3-3, 4-4-3-2, 5-3-3-2 
VR vyvážená rozloha, bez singlu či sedmilistu 
NR nepravidelná rozloha 
P/C pass or correct, pasuj nebo oprav 
TRF transfer 
TF top figury – A,K,Q 
ZZ ztrátové zdvihy 
FB figurové body 
RB rozlohové body 
KF klíčové figury, 4 esa +trumfový král 

Obecná pravidla útočné dražby 
• FG (forsing do hry) platí pro vydražení závazků 3NT, 4♥,♠, ale nikoliv pro povinnost 

vydražení levné manše. Sledy, kde 4m forsuje jsou v systému napsané. 4m nejčastěji 
neforsuje, když chybí zádrž do NT. 

• 4NT je RKCB, když je zřejmá fitnutá barva, nebo když byla poslední nabídka přirozeným 
vyjádřením délky v licitované barvě.  

• 4NT je výzvou do slemu, když poslední nabídka byla NT, nebo „třetí“ či „čtvrtá“ barva. Na 
výzvu do slemu můžeme upřesnit rozlohu dražbou barvy na 5. stupni. 

• Nabídka 5NT skokem je výzvou do 7NT, když poslední nabídka byla NT, nebo „třetí“ či 
„čtvrtá“ barva.  

• 5NT skokem je trumfovou výzvou (kvalita trumfové barvy) do 7, když poslední nabídka byla 
přirozeným ukázáním délky v dražené barvě. 

• 5NT po použití RKCB je výzva k dražení neukázaných hodnot (figur) na 6. stupni, obecná 
výzva do 7. 

• Cue-bid je zádrž aspoň druhého kola dražené barvy na 4. stupni (3♠ po fitu v srdcích) po 
přímém ukázání fitu, nebo fituje posledně jmenovanou (přirozenou) barvu. Proti zřejmé 
krátkosti partnera ukazujeme jen eso. Po fitnutí levné barvy na 3. stupni nemusí být 3♦,♥,♠ 
cue-bidem, ale jen ukázání zádrže. (vyjasní se až v dalším kole dražby). 

• Jiná barva než dohodnutá dražená skokem na 5. stupeň je Exclusion Blackwood (dotaz na 
počet KF bez esa v dražené barvě). Platí když byla barva přímo fitnutá, nebo poslední 
jmenovaná barva byla přirozeným ukázáním délky. 

• Je dáno, že revers odpovídajícího je FG, s touto sílou může odpovídající dražit barvy od 
nejdelší. Se slabším listem musí dát přednost drahému 4-listu dražitelnému na 1. stupni před 
delší nižší barvou, kterou by musel dražit 2/1. 

• 3NT „Waiting bid“, F1. Po ukázání drahého fitu na 3 stupni můžeme použít 3NT jako 
vyčkávací nabídku, když máme jen vzdálený cue-bid, nebo chceme-li od partnera konkrétní 
cue-bid, který bychom se bez použití konvence nemohli dozvědět. 
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Přehled zahájení 
1♣ a) (11)12+ s nejdelší barvou trefovou, NR 
 b) 12-14 PR bez 5-listu ♦♥♠ 
 c) 18-20 PR (nevylučuje špatný 5-list M či 6-list m) 
1♦ a)(11)12+, 4+list ♦ v NR 
 b) 12-14, 5♦-3-3-2 
1♥ 11+, 5+list♥ 
1♠ 11+, 5+list♠ 
1NT (14)15-17, VR (nevylučuje 5M,6m nebo 5-4-2-2 s body v krátkých barvách) 
2♣ a) FG s nepravidelným listem 
 b) 23+ PR 
2♦ „Minimulti“ (0)5-10 s 6M (pro zahraniční turnaje zařaďte silnou variantu 27-28 PR) 
2♥ 5-11, 5♥-5+m, body hlavně v dlouhých barvách 
2♠ 5-11, 5♠-5+m, body hlavně v dlouhých barvách 
2NT 21-22, VR 
3♣-3♠ blokující, dle stylu 
3NT úplný levný 7-list (bez hodnot vedle) 
4♣-♠ blokující 
4NT extrémní list 6-5,6-6 v levných 
5♣,♦ to play (buďte opatrní dají vám flek) 

Výběr zahájení 
Pravidelné listy mimo zónu zahájení 1NT se snažte zahajovat 1♣, kde budete mít komfort dobré 
dražby. Vyzkoušel jsem i zahájení 1♣ se špatným 5-listem v drahé barvě či kárech při rozloze 5-3-3-2 
a nikdy mi to nevadilo. Jedná se o listy, kde body jsou roztroušené do všech barev a spíše 
sekundární hodnoty. Samozřejmě svůj 5-list už nikdy neprodáte, označili jste ho jako 4-list. 
Nepravidelné listy zahajujeme nejdelší barvou, 6m+5M podle bodové síly a kvality jednotlivých barev, 
preference je však stále na nejdelší barvu. S 5+5 vyšší barvou. Rozlohy 4-4-4-1 v bodové zóně 12-15 
(do síly reversu) zahajujeme s červeným singlem 1♣ a s černým 1♦. Se silnějším listem můžeme 
přesunout 1♠-4-4-4 do zahájení 1♣. 
V Multi a zahájeních 2♥,♠ si najděte svůj styl, doporučuji vždy kvalitní dlouhé barvy a co možná 
nejméně sekundárních hodnot v krátkých barvách. Na Multi mi nevadí druhý drahý 4-list, pokud 
figurově dominuje 6-barva.  
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Dražba po zahájení 1♣♣♣♣ 
Nabídky barev na 1. stupni jsou transferem. Pasujete prakticky jen s dlouhou trefovou barvou. Čím 
slabší list máte, tím pravděpodobněji má partner 18-20. Úmyslně jsem zvolil tento relativně 
jednoduchý systém odpovědí, kdo by chtěl propracovanější systém transferů od 1♦ do 2NT nechť si 
vyžádá systém Buddy, který sestavil Martin Scháňka. Všimněte si, že díky tomuto schématu odpovědí 
můžete volit, který z partnerů bude sehrávat NT závazek při síle odpovídajícího 10+ bez drahé barvy. 
V zóně 5-11 budeme přes 1♠ (TRF na 1NT) dražit i listy s dlouhou levnou barvou, pak pomocí x-
y/1NT budeme schopni zabrzdit ve 2♦ nebo 3♣. 

Přehled odpovědí 
� 1♦  (0)4+, TRF na srdce, 4+list ♥ 
� 1♥  (0)4+, TRF na piky, 4+list ♠ 
� 1♠  a) 6+ TRF na NT, PR bez 4M  

b) 0-11 TRF na ♦, bez 4M 
c) 5-11 s oběma levnými barvami, bez 4M 

� 1NT 10-12, PR bez 4M, výzva do 3NT 
� 2♣  12+, 5+♣, FG 
� 2♦  12+, 5+♦, FG 
� 2♥  3-7(8), 6♥, jednobarevný list 
� 2♠  3-7(8), 6♠, jednobarevný list 
� 2NT (12)13-15 nebo 18+, PR bez 4M, FG 
� 3♣  9-11, 6♣, aspoň 2TF 
� 3♦  9-11, 6♦, aspoň 2TF 
� 3♥  12-15, 3-1-(5-4), slouží k výběru nejlepšího manšového závazku 
� 3♠  12-15, 1-3-(5-4), slouží k výběru nejlepšího manšového závazku 
� 3NT 16-17, PR bez 4M 
� 4♥,♠ to play, slabý list se 7-listem 
� 5♣,♦ to play 
 

� 1♣-1♦/?? 
Zahajitel přijímá transfer nabídkou 1♥ s listy: 

• 12-14 PR, 2-3-list ♥ 
• 12-15 NR, 3-list ♥ 

Transfer lze přijmout i s rozlohou 5-4-2-2 či 6-3-2-2 s dublem ♥, nevýrazné dlouhé barvy. Po přijetí 
transferu používáme konvenci x-y-z, která je popsána níže. 
 
� 1♥  přijetí TRF, 2-3 ♥, NF 
� 1♠  (11)12-18, 5♣-4♠, 4-1-4-4, (max dubl ♥ do 15 bodů), NF 
� 1NT 18-20, PR bez plného fitu ♥, NF 
� 2♣  (11)12-15, (5)6♣, NR (max dubl ♥), NF 
� 2♦  16+, revers 5♣-4♦, F1 
� 2♥  (11)12-14, 4-list ♥, PR i NR 
� 2♠  19+, 5♣-4♠, (s nulovým listem odpovídajícího se dá zastavit na 3♣) 
� 2NT 18+, 6+list ♣, jednobarevný list, F1 
� 3♣  15-17, 6♣, aspoň 2TF v trefách. 
� 3♦  (17)18-20 v PR, 5♣-4♥-2-2, 5♣-4♥-3-1 (singl figura) se srdcovým fitem.  
� 3♥  15-17, 5♣-4♥, 4♣-4♥-4-1, INV 
� 3♠,4♦ (17)18+, Splinter 
� 3NT 15-18, 6♣ s 3TF, max malý dubl ♥, držení zbylých barev 
� 4♣  17-20, 6♣-4♥, body hlavně v dlouhých barvách 
� 4♥  12-15, 6♣-5♥, s nechutí do slemu, sekundární hodnoty. 
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� 1♣-1♦/1♥-?? 
• 1♠  7+, 4♠, F1 
• 1NT 7-10 
• 2♣  puppet do 2♦ (konvence x-y-z) 
• 2♦  umělý FG, (konvence x-y-z) 
• 2♥  7-10, 5-list ♥, taktická hláška, nepoužívejte moc často, pas je možný 
• 2♠  12+, 5♥-4♠, FG 
• 2NT 11-12, INV 
• 3♣  12+, 5♥-5♣, FG 
• 3♦  12+, 5♥-5♦, FG 
• 3♥  12+, 6♥, FG 
• 3NT to play 
• 4♥  praktické zvýšení bez slemových úmyslů 
 

� konvence x-y-z 
Hrajeme po sledech: 

• 1♣-1♦/1♥-?? 
• 1♣-1♥/1♠-?? 
• 1♣-1♦/1NT-?? 
• 1♣-1♥/1NT-?? 
• 1♦-1♥/1NT-?? 
• 1♦-1♠/1NT-?? 
• 1♥-1♠/1NT-?? 

Konvence usnadňuje dražbu po limitovaném rebidu zahajitele, výhodou je, že s výzvovými listy 
můžete hrát na druhém stupni. Pro silné listy dobře navazuje na slemovou dražbu. 
Stopku na kárech či trefách a výzvové listy dražíte přes nabídku 2♣ (zahajitel odpovídá 2♦) a silné 
listy přes FG 2♦. 
 
1♣-1♦/1♥-2♣/?? 

• 2♦ s dublem ♦ vždy 
o 2♥ INV, 5+list ♥ 
o 2NT stopka, 6-list ♣ 
o 3♣,♦ INV, 6-list v dražené barvě 
o 3♥ INV, dobrý 6-list♥ 
o 3NT 5♥, zahajitel vybere manšový závazek 

• 2♥ ukazuje NR se singl ♦, 5-6♣ a 3♥. 
o 2NT stopka na ♣ 
o 3♣ INV s fitem 
o další dražba přirozená 

 
1♣-1♦/1♥-2♦/?? 
Další dražba je přirozená, zahajitel ukazuje PR nabídkou 2NT bez 3-listu ♥, 2♥ ukazují 3-list 
v pravidelné rozloze, 3♥ pak figurově dobrý 3-list v nepravidelné rozloze. Ostatní nabídky slibují NR a 
jsou přirozeným dodražením rozlohy. Odpovídající bude mít častěji slemové úmysly, když výběr 
manše mezi 3NT a 4♥ draží přes 2♣. 
 

� 1♣-1♦/1♠-?? 
(11)12-18 5♣+4♠, nebo 4-1-4-4. V zóně do 15 bodů vyloučil zahajitel srdcový třílist. Další dražba je 
přirozená. 
• 1NT 7-10 
• 2♣  0-7(8)slabá oprava do první barvy zahajitele 
• 2♦  „čtvrtá barva“ ☺, INV+ 

o opakování čtvrté barvy ukazuje 5♥+5♦, 9-11, INV 
• 2♥  (8)9-11, INV, 6-list ♥ 

o 2NT=F1 
• 3♦  12+, FG 5♥+5♦ 
• 3♥  12+, FG, 6-list ♥ 
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• 2-4♠ limitované 
• 2-3NT limitované 
• 3♣  INV 
 

� 1♣-1♦/1NT-?? 
18-20 PR bez srdcového fitu. Pro další dražbu používáme konvenci x-y-z. 2♣ je puppet do 2♦, 
dražíme tak výzvové listy a nebo stopku na levné barvě. 2♦ je FG, spíše slemový průzkum nebo pro 
nalezení pikového fitu. 
 

� 1♣-1♦/2♣-?? 
Zahajitel ukazuje NR do 15 bodů s 5+♣, bez srdcového 3-listu. 
• 2♦  „třetí barva“, INV+, aspoň hodnoty v barvě, seminaturální. 
• 2♥  (8)9-11, INV, 6-list ♥ 

o 2NT=F1 
• 2♠  12+, FG, revers 5♥+4♠ 
• 2-3NT limitované 
• 3♣  INV 
• 3♦  12+, FG, 5♥+5♦ 
• 3♥  12+, FG, 6-list ♥ 
• 3♠,4♦ 12+, splinter, dražená krátkost fit ♣ 
• 4♣  slemový pokus s fitem ♣, žádost o cue-bid 
 

� 1♣-1♦/2♦-?? 
16+ 5♣+4♦, klasický revers 5♣+4♦ (listy 4-1-4-4 dražte raději přes 1♠ do 18 bodů). Ve všech 
reversových sledech používáme konvenci „Strukturovaný revers“, kde slabé listy s fitem pro barvu 
zahájení či rebidu dražíme pomocí nabídky 2NT. Zahajitel odmítne automatickou odpověď 3♣ jen 
s výjimečně silným listem. 
• 2♥  0-7(8) 5-list ♥ 
• 2♠  „čtvrtá barva“, FG 
• 2NT puppet do 3♣, 

o 3♣=pokud připouštíme pas partnera 
� pas = 0-6(7) 
� 3♦ = 0-6(7) 

o jiné 19+ 
• 3♣  (7)8+, FG v nouzi i jen s dublem (nechceme obsazovat BT, nebo lehký slemový INV) 
• 3♦  (7)8+, FG 4♦ 
• 3♥  (8)9+, FG 6♥ 
• 3NT to play 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid, slemový průzkum 
• 4♥  to play 
 

� 1♣-1♦/2♥-?? 
(11)12-14, 4-list ♥. Zvýšení barvy partnera se 4-listým fitem. Ve všech sledech kde dražíme přirozeně 
zvýšení drahé barvy na 2. stupeň, hrajeme stejné schéma výzvy, které nazývám „konvence 1M-2M“. 
Pro průzkum slemu využíváme nabídky nad úrovní 3M. 

• Nabídka +1 (2♠, respektive 2NT po sfitnutí piků) = „partnere ve které první barvě bys přijal 
výzvu“. 

o nabídka barvy přirozeně ukazuje body v dražené barvě (2NT ukazují pikové hodnoty) 
s nerozhodným listem. 

o 4M = přijal jsem výzvu 
o 3M = nepřijal jsem výzvu 
o 3NT = návrh konečného závazku 

• Jiná nabídka pod úrovní 3M ukazuje krátkost (2NT je krátkost piková při fitu srdcovém), INV 
• Skok v NB ukazuje krátkost a slemové úmysly, FG 
• 3M=taktické zvýšení, není výzva 
• 3NT= „waiting bid“ 

 



S 2014  5.1.2014 

7 
 

� 1♣-1♦/2♠-?? 
19+, 5♣+4♠. Výjimečně silné listy zahajitele dražíme skokem v nové barvě. Není nutné s každým 
listem skákat, odpovídající pasuje sled 1♣-1♦/1♠ jen s velice slabým listem a výraznou preferencí pro 
piky jako např.: ♠654 ♥QJ32 ♦QJ652 ♣2. S trochou užitečných hodnot si nabídku vždy najde. 
 
• 2NT puppet do 3♣, slabé listy s nechutí do manše 
• 3♣  FG, v nouzi i jen s dublem v ♣. 
• 3♦  čtvrtá barva 
• 3♥  FG, 5+list ♥ 
• 3♠  FG, fit ♠ 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit, žádost o cue-bid 

 

� 1♣-1♦/2NT-?? 
18+, jednobarevný list s trefama, F1. V přirozených systémech je problém dražit jednobarevný silný 
list, když opakování barvy je vždy limitováno. 
• 3♣  slabé, oprava do barvy zahajitele 
• 3♦,♠ držení do NT, s chybějícím v druhé barvě 

o 4♣ pak není forsing !! 
• 3♥  FG, 5+list ♥ 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♥  návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♦/3♣-?? 
15-17, 6-list ♣. Zahajitel nevylučuje srdcový třílist a ukazuje dobrou trefovou barvu. Se špatnou 
barvou v daném bodovém rozmezí musíme zvolit nejmenší zlo. S 15 body ještě můžeme rebidovat 
2♣, s 6-3-2-2 zase zahájit 1NT. 16-17(18) budeme muset občas použít i nabídku BZ skokem. 
• 3♦,♠ držení do NT, s chybějícím v druhé barvě, slibuje 5-list ♥. 

o 4♣ pak není forsing !! 
• 3♥  FG, 5+♥, list vhodný do barevného závazku 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♥  návrh konečného závazku 
• 4♦,♠ splinter pro ♣ 
 

� 1♣-1♦/3♦-?? 
18-20 v PR, 5♣-4♥-2-2, 5♣-4♥-3-1 (singl figura) se srdcovým fitem. 
• 3♥  velice slabý list s nechutí do manše. 
• 3♠,4♣,♦ cue-bid 
• 3NT „waiting bid“ 
• 4♥  návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♦/3♥-?? 
15-17, 5♣+4♥ nebo 4-4-4-1, INV 
• 3♠,4♣,♦ cue-bid pro srdce 
• 3NT „waiting bid“ 
• 4♥  návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♦/3NT-?? 
15-17, 6 kompletních trefů a zádrže v kárech a pikách, maximálně malý dubl ♥, typicky rozloha 3-1-3-
6. Pokus o ukradení závazku 3NT založené na zdvihovém potenciálu trefové barvy. 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♦,♠ cue-bid pro ♣ 
• 4♥  to play 
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Další rebidy zahajitele ukazují srdcový fit a slouží jako průzkum možného slemového závazku. 
Reagujeme s obecně zažitými principy, nová barva je cue-bid, 4NT pak RKCB, nová barva na 5. 
stupni Exclusion BW. 
 

� 1♣-1♥/?? 
Zahajitel přijímá transfer nabídkou 1♠ s listy: 

• 12-14 PR, 2-3-list ♠ 
• 12-15 NR, 3-list ♠ 

Další dražba je velice podobná jako po transferu na srdce. 
� 1♠  (11)12-15, přijetí TRF, 2-3♠ 
� 1NT 18-20, PR, bez plného fitu pro piky 
� 2♣  (11)12-15, (5)6+list ♣, NR bez 3-listu ♠ 
� 2♦  16+, revers, 5♣+4♦, F1 
� 2♥  16+, revers 5♣+4♥, 1-4-4-4 
� 2♠  (11)12-14, 4-list ♠ 
� 2NT 18+, 6+♣,  jednobarevný list, F1 
� 3♣  15-17, 6♣, aspoň 2TF v trefách 
� 3♦  18-20, PR, 5-4-2-2, 5-4-3-1 (singl figura) s plným fitem ♠ 
� 3♥  15-17, minisplinter, fit ♠, krátkost ♥, INV 
� 3♠  15-17, 5♣+4♠, 4-4-1-4, INV 
� 3NT 15-18, 6♣, 3TF, max. malý dubl pikový, držení ♦ a ♥ 
� 4♣  17-20, 6♣+4♠, body v dlouhých barvách 
� 4♦  17+ splinter, fit ♠, singl nebo šikéna 
� 4♥  17+ splinter, fit ♠, singl nebo šikéna 
� 4♠  12-15, 6♣+5♠, list s nechutí do slemu. 
 

� 1♣-1♥/1♠-?? 
• 1NT 7-10 
• 2♣  puppet do 2♦, stopka na ♣ či ♦, výzvové listy 
• 2♦  umělý FG 
• 2♥  7-9, 5♠+4♥ 
• 2♠  7-10, 5♠ taktická hláška, nepoužívejte moc často, pas je možný 
• 2NT 11-12, INV 
• 3♣  12+, 5♠+5♣, FG 
• 3♦  12+, 5♠+5♦, FG 
• 3♥  12+, 5♠+5♥, FG 
• 3♠  12+, 6♠, FG 
• 3NT návrh konečného závazku 
 

� konvence x-y-z 
1♣-1♥/1♠-2♣/?? 

• 2♦ s aspoň dublem ♦ 
o 2♥=5♠+4♥, INV+, F1 
o 2♠=5♠, INV 
o 2NT=6♣, stopka 
o 3♣,♦=6m+4♠, INV 

• 2♥ 11-15, rozloha 3-4-1-5 
o 2♠=oprava, slabé 
o 2NT=stopka na ♣ 
o 3♣=INV s fitem 

• 2♠ 11-15, rozloha 3-3-1-6 
o 2NT=stopka na ♣ 
o 3♣=INV s fitem 
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1♣-1♥/1♠-2♦/?? 
• 2♠ 3-list ♠ v pravidelné rozloze 
• 2NT 12-14, PR bez 3-listu ♠ 
• 3♠ dobrý 3-list ♠ v NR 
• ostatní =  dodražení NR. 

 
1♣-1♥/1♠-2♣/2♦-2♥/?? 
Odpovídající ukázal 5♠+4♥ a sílu na výzvu, cca 10 bodů jako minimum. Otázkou je, zda nabídka 2♥ 
je forsingem či nikoliv. Má-li zahajitel 3♥ a 2♠, pak vždy opraví do závazku 2♠, protože je lepší hrát 
na trumfy 5-2, než 4-3. S maximem bez fitu, může dražit 2NT a nechat rozhodnutí na partnera. 
Nezapomínejte, že odpovídající může stále mít 5♥ a 5♠. S fitem ♠ a špatnou kartou opraví zahajitel 
do 2♠ a s průměrnou může zvýšit na 3♠, s maximem pak rovnou na hru. S plným srdcovým fitem a 
minimem zvýší na 3♥ a s maximem na 4♥. Proto tento sled může odpovídající využít i pro listy 
silnější než na výzvu, získá lepší informace o listu partnera. Porovnejte ještě se sledem: 
1♣-1♥/1♠-2♥ 
který je ze stejného principu forsingem na jedno kolo a zahajitel se super maximem a fitem srdcovým 
zvýší na 3♥ a bez srdcového fitu vždy opraví do 2♠. Zahajitel je limitován 15 body, proto odpovídající 
použije nabídku 2♥ jen s listy 7-9 bodů, se slabšími pasuje 1♠. 
 

� 1♣-1♥/1NT-?? 
18-20, PR bez plného fitu pikového. Používáme konvenci x-y-z. 
 

� 1♣-1♥/2♣-?? 
(11)12-15, (5)6-list ♣ v NR bez 3-listu ♠. 
• 2♦  „třetí barva“, seminaturální, list orientovaný do barevného závazku, zádrž ♦. 
• 2♥  10+, 5♠+4♥, INV+, F1 
• 2♠  (8)9-11, 6-list ♠, INV 

o 2NT=F1 
• 2NT (9)10-12, INV 
• 3♣  (9)10-12, INV s fitem ♣ 
• 3♦  12+, 5♠+5♦, FG 
• 3♥  12+, 5♠+5♥, FG 
• 3♠  12+, 6-list ♠, FG 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♦,♥ 12+,splinter, fit ♣ 
• 4♠  to play 
 

� 1♣-1♥/2♦-?? 
16+, revers 5♣+4♦ 
• 2♥  čtvrtá barva, FG 
• 2♠  0-7, 5-list ♠ 
• 2NT 0-7, puppet do 3♣ 
• 3♣  (7)8+, FG, v nouzi i jen s dublem ♣. 
• 3♦  (7)8+, 4+list ♦, FG 
• 3♥  8+, 5♠+5♥, FG 
• 3♠  (8)9+, 6-list ♠, FG 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣,♦ fit , žádost o cue-bid 
• 4♠  návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♥/2♥-?? 
16+, revers 5♣+4♥, 1-4-4-4 
• 2♠  0-7, 5-list ♠ 
• 2NT 0-7, puppet do 3♣ 
• 3♣  (7)8+, FG 
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• 3♦  čtvrtá barva, FG 
• 3♥  (7)8+, fit ♥, FG 
• 3♠  (8)9+, 6-list ♠, FG 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♥,♠ návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♥/2♠-?? 
(11)12-14 s plným fitem pikovým, další dražba pomocí konvence 1M-2M. 
 

� 1♣-1♥/2NT-?? 
18+, 6+♣,  jednobarevný list. 
• 3♣  slabá oprava do partnerovy barvy 
• 3♦,♥ držení do NT s chybějícím v druhé barvě 

o 4♣ není forsing !! 
• 3♠  FG, 5+list ♠ 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♠  návrh konečného závazku bez slemových ambicí 
 

� 1♣-1♥/3♣-?? 
15-17, 6+list ♣ s 2TF, INV 
• 3♦,♥ FG, aspoň držení, slibuje 5-list ♠ 

o 4♣ není forsing!! 
• 3♠  FG, 5+list ♠, list orientovaný do barevného závazku 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♠  návrh konečného závazku 
• 4♦,♥ splinter pro ♣. 
 

� 1♣-1♥/3♦-?? 
18-20, PR, 5♣-4♠-2-2, 5♣-4♠-3-1 (se singl figurou) s plným fitem pikovým. 
• 3♥  FG, 5♠+4♥ 
• 3♠  slabý list bez chuti do hry 
• 3NT „Waiting bid“ 
• 4♣,♦,♥ cue-bid pro ♠ 
• 4♠  návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♥/3♥-?? 
1517, minisplinter, fit ♠, 5♣+4♠, 4-1-4-4 krátkost ♥, INV. Dražba 1♣-1♥/4♥ ukazuje silnější list s 
krátkostí srdcovou. 
• 3♠  odmítnutí výzvy, slabý list 
• 3NT „Waiting bid“, F1 
• 4♣,♦,♥ cue-bid pro ♠ 
• 4♠  návrh konečného závazku s malou rezervou 
 

� 1♣-1♥/3♠-?? 
15-17, 5♣+4♠,  4-4-1-4, výzva bez srdcové krátkosti. 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣,♦,♥ cue-bid pro ♠ 
• 4♠  návrh konečného závazku 
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� 1♣-1♥/3NT-?? 
15-18, 6 kompletních trefů, max. malý dubl ♠, zádrže v srdcích i kárech. 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♦,♥ cue-bid pro ♣ 
• 4♠  to play 
 

� 1♣-1♠/?? 
Je dáno, že FG s dlouhou levnou barvou dražíme přes přímé odpovědi 2♣,2♦. Tyto nabídky 
nevylučují drahý nebo jiný 4-list. Z toho vyplývá, že odpovědí 1♠ dražíme pravidelné listy bez drahé 
barvy, když chceme, aby NT závazek sehrával partner. Se slabým listem 6-9 to chceme vždy. 
S velice slabým listem a károvou barvou budeme mít možnost stopnout minimálního pravidelného 
partnera v závazku 2♦, respektive 3♦ po vyšším rebidu. Zbývají listy s oběma levnými barvami v síle 
5-8, kde necháme partnera sehrávat 1NT, nebo 9-11 bodů, kde budeme mít šanci ukázat výzvu do 
hry. 
� 1NT 12-14, PR (možno použít i s 5-4-2-2 s body v krátkých barvách) 
� 2♣  (11)12-15, 5+list ♣, NR (se 4-4-4-1 si musíte vybrat zda rebidovat 1NT nebo 2♣) 
� 2♦  a) 16+, 5♣+4♦, nebo 4-4-4-1 s drahým singlem, F1 

b) 18-20, PR 

� 2♥  16+, 5♣+4♥, revers, F1 
� 2♠  16+, 5♣+4♠, revers, F1 
� 2NT 18+, 6+list ♣, jednobarevný list, F1 
� 3♣  15-17, 6+list ♣, 2TF, INV 
� 3♦,♥,♠ 12-15, 6♣+5 v dražené barvě 
� 3NT 15-18, 6 kompletních ♣, zádrže drahých barev 
 

� 1♣-1♠/1NT-?? 
12-14 s vyváženou rozlohou. Je na Vás kterému rebidu dáte přednost. Stejně tak bych mohl 
specifikovat rebidy odpovídajícího, abychom měli možnost volby ideálního částečného závazku, ale to 
povede jen k tomu, že soupeřům prozradíte jejich fit v drahé barvě a snadné předražení Vašeho 
závazku. Dají-li Vám soupeři kontra na 1NT, pak zahajte únikové manévry ☺. 
• 2♣  stopka na ♣ 
• 2♦  stopka na ♦ 
• 2♥  umělý FG 
• 2♠  9-11, INV, 5-4 na levných 
• 2NT 11-12, vyvážená rozloha, INV 
• 3♣,♦ 9-11, dražený 6-list, INV, špatná barva 
• 3NT (12)13-15 návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♠/2♣-?? 
(11)12-15, NR s 5+listem ♣. 
• 2♦  0-8, stopka na ♦ 
• 2♥,♠ 12+, FG s PR, hodnoty v dražené barvě 
• 2NT 11-12, vyvážená rozloha, INV 
• 3♣  9-11, INV s fitem ♣ 
• 3♦  9-11, 6-list ♦, INV se špatnou barvou 
• 3♥,♠ 9-11, krátkost s fitem ♣ 
• 3NT návrh konečného závazku 
 

� 1♣-1♠/2♦-?? 
16+, 5♣+4♦, 4-4-4-1 s drahým singlem, 18-20 PR. Po transferu na piky jsme reversovali se 1-4-4-4 
vždy 2♥, protože ještě můžeme najít srdcový fit. Zde je drahá barva odpovídajícího vyloučená, pokud 
máme najít fit, budou to levné barvy. 
• 2♥  relé, 7+, FG, zahajitel pak: 

o 2♠  4-4-4-1, pak 
� 2NT=dotaz na singla 

o 2NT 18-20, PR 
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o 3♣  6♣+4♦ 
o 3♦  5♣-4♦-2-2 
o 3♥,♠ 3-list, singl v druhé drahé 5♣+4♦ 

• 2♠  0-6, 5-4 na levných, vyber levnou 
• 2NT 0-6, puppet do 3♣, stopka na ♣ či ♦ 
 

� 1♣-1♠/2♥-?? 
16+, 5♣+4♥, revers 
• 2♠  8+, FG, hodnoty v dražené barvě 
• 2NT puppet do 3♣, stopka na trefách či kárech. 
• 3♣  8+, FG. fit ♣ 
• 3♦  8+, FG, hodnoty v dražené barvě 
• 3♥  8+, FG dobrý 3-list ♥, pokus o závazek na trumfy 4-3 
• 3♠  8+, FG, splinter pro ♣ 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
 

� 1♣-1♠/2♠-?? 
16+, 5♣+4♠, revers 
• 2NT puppet do 3♣, stopka na trefách či kárech. 
• 3♣  8+, FG. fit ♣ 
• 3♦  8+, FG, hodnoty v dražené barvě 

o 4♣=není forsing 
• 3♥  8+, FG, hodnoty v dražené barvě 

o 4♣=není forsing 
• 3♠  8+, FG, dobrý 3-list ♠, pokus o závazek na trumfy 4-3. 

o 4♣=není forsing 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
 

� 1♣-1♠/2NT-?? 
18+, 6+list ♣, jednobarevný list 
• 3♣  slabé 
• 3♦  FG, (5)6+list ♦, pokus o shodu v kárech, nebo jen zádrž do NT 

o 4♣ pak neforsují 
• 3♥,♠ FG, zádrž do NT 

o 4♣ pak neforsují 
 

� 1♣-1♠/3♣-?? 
15-17, 6+list ♣ s 2TF, INV 
• 3♦,♥,♠ FG, ukázání zádrže do NT 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♦,♥,♠ splinter pro trefy, dražená krátkost 
 

� 1♣-1♠/3♦,♥,♠-?? 
11-15, 6♣+5 v dražené barvě. Spíše sekundární hodnoty, list nevhodný na revers. Jedná se o 
výjimečné sledy, zahajitel dobře popsal svůj list, odpovídající nebude mít problém s finálním 
kontraktem.  
 

� 1♣-1♠/3NT-?? 
15-18, kompletní 6-list ♣, zádrže v drahých barvách 
• 4♣  fit ♣, žádost o cue-bid 
• 4♦,♥,♠ cue-bid pro trefy 
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� 1♣-1NT/?? 
� 2♣  5+♣, nechuť k NT závazku, slabé 
� 2♦,♥,♠ 15+, 5♣+4 v dražené barvě, revers FG 
� 2NT 15+, rozlohy 4-4-4-1 s libovolným singlem 

o 3♣=dotaz na singla, zahajitel draží krátkost přirozeně 
� 3♣  15+, 6+list ♣, FG 
� 3♦,♥,♠ 15+, 6+list ♣, autosplinter, dražená krátkost, FG 
� 3NT přijetí výzvy 
 
Další dražba je přirozená, odpovídající ukázal limitovaný list a nebude problém dospět do správného 
závazku. 
 

� 1♣-2♣/?? 
12+, FG s trefovým 5+listem, nevylučuje jiný 4-list.  
� 2♦,♥,♠ 12+, dražený 4-list, neurčuje typ listu – PR i NR. 
� 2NT 12-14,18-20, list vhodný do NT, nevylučuje drahý 4-list. 
� 3♣  12+fit ♣, list orientovaný do barevného závazku. 
� 3♦,♥,♠ 12+, Splinter, dražená krátkost fit ♣. 
 
Opět nemá cenu vypisovat další dražební sekvence, dražba je intuitivní a přirozená. 
 

� 1♣-2♦/?? 
12+, FG s károvým 5+listem, nevylučuje jinou barvu. 
� 2♥,♠ 12+, dražený 4-list PR i NR 
� 2NT 12-14,18-20 list vhodný do NT, nevylučuje drahý 4-list 
� 3♣  12+, 6+list ♣ 
� 3♦  12+, fit ♦3+, list vhodný do barevného závazku 
� 3♥,♠ 12+, fit ♦4+, splinter, dražená krátkost 
 

� 1♣-2♥,♠/?? 
3-7(8), dražený 6-list. Boční levný 4-list není vyloučen, druhý drahý snad jen s malými kartami. Body 
hlavně v dlouhé barvě. Tato odpověď umožňuje dražit výzvové listy (8)9-11 po nepravidelném rebidu 
zahajitele prostým opakováním barvy (např. 1♣-1♦/1♠-2♥) nebo forsující 12+ 1♣-1♥/2♣-3♠. 
Nezapomínejte na to. Nepleťte se silnými sledy 1♣-1♥/2♥-2♠, kde odpovídající ukazuje slabý list s 5-
listem. (1♦-1♠/1NT-2♠ také neukazuje 6-list, když zahajitel slíbil dubl ♠ rebidem 1NT) 
Po ukázání drahého 6-listu (zahajitele či odpovídajícího) na druhém stupni platí, že 2NT je forsing do 
3M s aspoň sílou na výzvu. Často používané s fitem. 
� 2NT INV+, F1 
� 2♠  po odpovědi 2♥, 18+, revers 5♣+4♠ 
� 3♣  11-17, 6+list ♣, nechuť k závazku v drahé barvě, výjimečně 
� 3♦  18+, revers 5♣+4♦ 
� 3♥  po odpovědi 2♠, 18+, revers 5♣+4♥ 
� 3M  s fitem, blokující 
� 3NT to play 
� 4M  to play 
 

� 1♣-2M/2NT-?? 
Můžete zvolit různé styly odpovědí, někdo rád ukazuje krátkost, někdo hodnoty v boční barvě, nebo 
mini, mini, maxi, maxi – špatná, dobrá barva. Záleží na Vás. Pokud jste si zapomněli dohodnout 
ukazujeme boční hodnoty s maximem. 
 

� 1♣-2NT/?? 
(12)13-15 nebo 18+ PR bez drahého 4-listu, list vhodný pro NT. (Můžeme dražit i pomocí TRF 1♠). 
Zahajitel rebiduje s 12-14 PR vždy 3NT, nabídka nové barvy nebo 3♣, ukazuje NR a aspoň lehký invit 
do slemu 14+. Silný list odpovídajícího poznáte v dalším kole dražby. 
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� 1♣-3♣,♦/?? 
9-11, dražený 6-list s dvěma TF. Zahajitel s napojením v barvě může zkusit ukrást 3NT i na méně 
bodů s držením zbylých barev. 
� 3NB nabídka nové barvy ukazuje zádrž 
� 3NT praktická dražba s napojením v BO 
� 4m  fit pro barvu odpovědi, žádost o cue-bid (silný list s fitem) 
� 4♣  po odpovědi 3♦, je silný jednobarevný list s chutí do slemu 
� 4♦  po odpovědi 3♣, splinter, dražená krátkost 
� 4♥,♠ splinter s fitem 
 

� 1♣-3♥/?? 
(12)13-15, rozloha 3♠-1♥-(5-4). Nabídka slouží pro určení optimální manše. Při vyloučení v srdcích 
můžeme uvažovat o slemu i proti minimu zahájení. Konvenci používáme i po zahájení 1NT nebo ve 
sledu 1♣-1♠/2NT. 
� 3♠  pokus o hru v pikách na fit 4-3 
� 3NT dvojité držení v srdcích, návrh konečného závazku 
� 4♣,♦ fit, není forsing !! 
� 4♥  řekni delší levnou. Buď jen do manše a nebo rovnou do slemu se silným listem 
� 4♠  kvalitní pikový 4-list 
� 4NT řekni delší levnou, invit do slemu 
 

� 1♣-3♠/?? 
(12)13-15, rozloha 1♠-3♥-(5-4) 
� 3NT dobré držení pikové barvy 
� 4♣,♦ fit, není forsing !! 
� 4♥  hra na trumfy 4-3 
� 4♠  řekni delší levnou 
� 4NT řekni delší levnou, invit do slemu 
 

� 1♣-3NT/?? 
16-17, PR bez drahé barvy, další dražba je intuitivní, přirozená 
� 4♣  5+♣, pokus o slem v ♣ 
� 4♦  5♣+4♦, pokus o slem 
� 4♥,♠ 6+♣, autosplinter 
 

Rebid zahajitele 3♦♦♦♦ po transferu na drahou 
1♣-1♦/3♦ nebo 1♣-1♥/3♦ ukazují plný fit pro drahou barvu s PR i NR a sílou 18-20. Po vzoru jiných 
systémů můžete tuto konvenci zrušit a i s plným fitem rebidovat 1NT 18-20 nebo 4M.. Není to sice 
můj šálek kávy, ale proti gustu….Pak by tyto sledy ukazovaly plný fit pro drahou a sílu na výzvu 
s draženou krátkostí. Porovnejte sledy: 
1♣-1♦/3♦, 1♣-1♥/3♦, 1♣-1♥/3♥ = INV+, singl v dražené barvě, 4-listý fit (revers skokem). 
1♣-1♦/4♦, 1♣-1♥/4♦, 1♣-1♥/4♥ = dražená šikéna, FG se 4-listým fitem (nová barva dvojitým 
skokem). 
1♣-1♦/3♠ = singl nebo šikéna, FG s fitem ♥. (nová barva dvojitým skokem). 
Pojem nová barva je relativní když hrajeme transfery ☺. Nedávno mě pobavil Tomáš Fořt, který po 
vysvětlení nabídky 2♥ jako „čtvrtá barva“ ve sledu 1♣-1♥/2♦-2♥ kroutil hlavou a s úsměvem 
prohlásil, že snad na nás zavolá vedoucího, abychom si z něho nedělali srandu. 
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Dražba po zahájení 1♦♦♦♦ 
Pravidelné listy se 4-listem ♦ zahajujeme 1♣ se sílou 12-14. Pravidelné listy i s 5-listem ♦ v zóně 18-
20 zahajujeme také 1♣. Z uvedeného vyplývá, že zahájení 1♦ slibuje: 

• 5+list (11)12+ 
• 4-list v rozloze 4-4-4-1 se singl ♣, 12+ 
• 4-list v rozloze 1-4-4-4 se singl ♠, 12-15 (silnější přes 1♣) 

Přehled odpovědí 
� 1♥  5+, 4+list ♥, F1 
� 1♠  5+, 4+list ♠, F1 
� 1NT (5)6-10, bez 4M 
� 2♣  a) 9-11, 6-list ♣ s 2TF, INV 

b) 12+, 4+list ♣, FG 
� 2♦  10+, (3)4+list ♦, inverted, INV+, 4M přípustné jen se slemovými úmysly 
� 2♥  3-7(8), 6-list ♥ 
� 2♠  3-7(8), 6-list ♠ 
� 2NT (10)11-12, PR bez 4M, INV 
� 3♣  7-9, (4)5+list ♦, rozlohový INV bez 4M 
� 3♦  (0)-6, (4)5+list ♦, blokující 
� 3♥,♠ 12-15, splinter, fit ♦4+, bez 4M 
� 3NT (12)13-15, PR bez 4M 
 

� 1♦-1♥/?? 
� 1♠  (11)12-18, 5♦+4♠, NF 
� 1NT 12-14, 5♦-3-3-2, 2-2-5-4 s dubl figurou v pikách 
� 2♣  (11)12-18, 5♦+4♣ 
� 2♦  (11)12-15, 6+list ♦ 
� 2♥  (11)12-14, 5♦+4♥ nebo 4-4-4-1 s černým singlem 
� 2♠  19+, 5♦+4♠, FG, výjimečné listy 
� 2NT 18+,6+list ♦, jednobarevný list 
� 3♣  19+,5♦+4♣, FG 
� 3♦  15-18, 6♦ s 2TF 
� 3♥  15-17, 5♦+4♥, INV 
� 3NT 15-18, 6 kompletních ♦, zádrž ♣ + ♠, max. malý dubl ♥ 
� 3♠,4♣ 17+, Splinter, fit ♥, dražená krátkost 
� 4♦  17-20, 6♦+4♥, body hlavně v dlouhých barvách 
� 4♥  rozlohový list s nechutí do slemu 
 

� 1♦-1♥/1♠-?? 
(11)12-18, 5♦+4♠. Rebid sice není forsující, ale odpovídající bude pasovat jen s velmi slabým listem. 
• 1NT 7-10 
• 2♣  10+, čtvrtá barva, INV+ 
• 2♦  5-8(9) slabá oprava do první barvy zahajitele 
• 2♥  (8)9-11, 6-list ♥, INV 

o 2NT=F1 
• 2♠  5-9, 4-list ♠, zvýšení 
• 2NT (10)11-12, INV 
• 3♣  12+, 5♥+5♣, FG (čtvrtá barva skokem) 
• 3♦  9-11, fit ♦3+, INV s rozlohovou kartou 
• 3♥  12+, 6-list ♥, FG 
• 3♠  (9)10-11, 4-list ♠, INV 
• 3NT (12)13-15, návrh konečného závazku 
• 4♣  12+, splinter s fitem ♠ 
• 4♦  fit ♦3+, žádost o cue-bid 
• 4♥  7-list ♥, slabší list bez chuti do slemu 
• 4♠  12-15, 4-list ♠ 
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� 1♦-1♥/1NT-?? 
• 2♣  puppet do 2♦, stopka na ♦ či ♣, výzvové listy 
• 2♦  umělý FG 
• 2♥  5-10, 5-list ♥, lepší částečný závazek 
• 2♠  12+, 5♥+4♠, FG 
• 2NT (10)11-12, INV 
• 3♣  12+, 5♥+5♣, FG 
• 3♦  9-11, rozlohový invit s fitem, jen 4-list ♥ 
• 3♥  12+, 6-list ♥, FG 
• 3♠  12+, splinter pro ♦, fit 
• 3NT (12)13-15, návrh konečného závazku 
 

� konvence x-y-z 
1♦-1♥/1NT-2♣/2♦-?? 

• 2♥ INV, 5-list ♥ 
• 2NT 4♥+6♣, stopka na trefách 
• 3♣ INV, 4♥+6♣,  
• 3♦ INV, 5♥+4♦ 
• 3♥ INV, 6-list ♥ 
• 3NT 12-15, 5-list ♥, zahajitel vybere závazek. 

1♦-1♥/1NT-2♦/?? 
 Další dražba je přirozená, nejčastěji půjde o pokus o slem, proto by zahajitel měl dodražit 
rozlohu. 
 

� 1♦-1♥/2♣-?? 
(11)12-18, 5♦+4♣, Rebid sice není forsující, ale odpovídající bude pasovat jen s velmi slabým listem 
bez užitečných hodnot. 
• 2♦  5-8(9), oprava do první barvy zahajitele, slabé 
• 2♥  (8)9-11, 6-list ♥, INV 

o 2NT=F1 
• 2♠  12+, čtvrtá barva, FG (čtvrtá barva reversem nebo na 3 stupni je FG) 
• 2NT (9)11-12, INV (musíte tak dražit i se ♥ 5-listem) 

o 3♥=přijetí výzvy 3-list ♥ 
• 3♣  (9)10-12, 4-list ♣, INV 
• 3♦  (9)10-12, 3+list ♦, INV 
• 3♥  12+, 6-list ♥, FG 
• 3♠  12-15, splinter pro ♣, fit 
• 3NT 12-15, návrh konečného závazku 
• 4♣,♦ fit, žádost o cue-bid 
• 4♥  slabý list, 7-list ♥ 
 

� 1♦-1♥/2♦-?? 
(11)12-15, 6+list ♦. Rebid odpovídajícího 2NT by i tady mohl být forsingem na kolo, je to na Vašem 
uvážení. 
• 2♥  (8)9-11, 6-list ♥, INV 

o 2NT=F1 
• 2♠  10+, třetí barva, seminaturální, aspoň zádrž 
• 2NT 9-11, INV 
• 3♣  10+, třetí barva, seminaturální, aspoň zádrž 
• 3♦  9-11, INV s fitem ♦ 
• 3♥  12+, 6+list ♥, FG 
• 3♠,4♣ 12-15, splinter, fit ♦3+ 
• 4♦  fit ♦, žádost o cue-bid 
• 4♥  slabý list, 7-list ♥ 
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� 1♦-1♥/2♥-?? 
Další dražba pomocí konvence 1M-2M. 
 

� 1♦-1♥/2♠-?? 
19+, 5♦+4♠, FG. Používejte skok v nové barvě k ukázání FG výjimečně, berete si dražební prostor. 
• 2NT puppet do 3♣, stopka na ♣ nebo ♦, slabý list s fitem ♠ 

o 3♣=automat (pokud se zahajitel obává pasu na 3♣ může použít nabídku 3♦) 
� pas=stopka na trefách 
� 3♦,♠=slabé 

• 3♣  7+, čtvrtá barva, FG 
• 3♦  7+, fit ♦, FG (výjimečně i s dublem ♦) 
• 3♥  7+, 5+list ♥, FG 
• 3♠  7+, fit ♠, FG 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  splinter pro ♠ 
• 4♦  fit ♦, žádost o cue-bid 
 

� 1♦-1♥/2NT-?? 
18+, 6+♦, jednobarevný list 
• 3♣  zádrž do NT, FG 

o 4♦ pak není forsing 
• 3♦  slabé, oprava do partnerovy barvy 
• 3♥  FG, 5+list ♥ 
• 3♠  zádrž do NT, FG 

o 4♦ pak není forsing 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♦  fit ♦, žádost o cue-bid 
• 4♥  návrh konečného závazku 
 

� 1♦-1♥/3♣-?? 
19+, 5♦+4♣, výjimečný list 
• 3♦  oprava ze slabosti 
• 3♥  FG, 5+list ♥ 
• 3♠  čtvrtá barva, FG 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣,♦ fit, pokus o slem 
 

� 1♦-1♥/3♦-?? 
15-17, 6+list ♦ s 2TF. 
• 3♥  FG, 5+list ♥ 
• 3♠  FG, zádrž ♠, 5+list ♥ 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣  fit ♦, cue-bid 
• 4♦  fit ♦, žádost o cue-bid 
• 4♥  to play 
• 4♠  splinter pro ♦ 
 

� 1♦-1♥/3♥-?? 
15-17, 5♦+4♥, INV 
• 3♠  cue-bid 
• 3NT „Waiting bid“ 
• 4♣  cue-bid 
• 4♦  cue-bid (doporučuji pouze figurový) 
• 4♥  to play 
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� 1♦-1♥/3NT-?? 
15-18, 6 kompletních ♦, zádrže v trefách a pikách, max. malý dubl v ♥. 
• 4♣,♠ cue-bid pro ♦ 
• 4♦  fit ♦, žádost o cue-bid 
• 4♥  to play 
 

� 1♦-1♠/?? 
� 1NT 12-14, 5♦-3-3-2, 2-2-5-4 se zádrží v srdcích 
� 2♣  (11)12-18, 5♦+4♣ 
� 2♦  (11)12-15, 6+list ♦ 
� 2♥  16+, 5♦+4♥. revers 
� 2♠  (11)12-14, 4-list ♠ 
� 2NT 18+,6+list ♦, jednobarevný list 
� 3♣  19+,5♦+4♣, FG 
� 3♦  15-18, 6♦ s 2TF 
� 3♥  15+, minisplinter, fit ♠, INV+ 
� 3♠  15-17, 5♦+4♠, 4-4-4-1 
� 3NT 15-18, 6 kompletních ♦, zádrž ♣ + ♥, max. malý dubl ♠ 
� 4♣  17+, splinter, fit ♠, dražená krátkost 
� 4♦  17-20, 6♦+4♠, body hlavně v dlouhých barvách 
� 4♥  17+, splinter, fit ♠, dražená šikéna 
� 4♠  rozlohový list s nechutí do slemu 
 
Rebidy zahajitele, stejně jako další dražba, jsou analogické jako po odpovědi 1♥. 
 

� 1♦-1♠/2♣-2♥ 
Čtvrtá barva, INV+. Slouží odpovídajícímu ke zjištění doplňujících informací, když si neví rady 
s volbou celoherního závazku - 3-list ♠, zádrž ♥, nebo navozuje forsingovou situaci pro fitnutí levné 
barvy zahajitele. Invitující sílu má odpovídající nejčastěji s pikovým 5-listem, proto navrhuji následující 
schéma odpovědí zahajitele: 

• 2♠ „odpad“, dubl ♠ nebo ošklivý list s 3-listem ♠ a minimem zahájení 
• 2NT zádrž ♥, stačí i jen dubl Q, minimum, nebo 1-4-4-4 s minimem 
• 3♣ 5♦+5♣ 
• 3♦ (5)6♦+4♣, často jen singl pik, bez držení ♥, „odpad“ bez dublu pikového. 
• 3♥ 1-4-4-4, 0-4-5-4, 14-15 FG 
• 3♠ 3-list ♠, 13+ 
• 3NT rezerva s držením srdcovým 

Oopakování „čtvrté barvy“ odpovídajícím je INV a rozloha 5+5 
 

� 1♦-1♠/2♦-2♥ 
Podobný problém. Nabídka 2♥ nemusí vždy slibovat 4-list, jedná se o použití „třetí barvy“ jako 
ukázání zádrže do NT s chybějící trefovou a sílou aspoň na výzvu. Zahajitel reaguje podobně jako 
v předchzím sledu. 

• 2♠ „odpad“, dubl ♠, nebo ošklivý list s 3-listem ♠ 
• 2NT zádrž ♣, minimum 
• 3♣ „čtvrtá barva“, FG, používá se i s 4-listem ♥ a rezervou 
• 3♦ „odpad“ bez dublu ♠ a zádrže trefové 
• 3♥ 4-list ♥, bez rezervy 
• 3♠ 3-list ♠ 
• 3NT držení ♣, rezerva 

Opakování srdcí odpovídajícím ukazuje 5+5 a INV. 
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� 1♦-1NT/?? 
(5)6-10, bez 4M. S málo body se nemusíte zbytečně nutit do dražby, zvlášť bez možnosti nalezení 
drahého fitu. 
� 2♣  (11)12-18, 5♦+4♣, nebo 1-4-4-4 (fit v levné je jistý) 
� 2♦  (11)12-15, 6+list ♦ 
� 2♥,♠ 16+, 5♦+dražený 4-list, revers, F1 (4-4-4-1 se singl ♣ rebidujeme 2♥),(můžeme tak 

dražit i silný jednobarevný list na ♦, reversovat 3-listem) 
� 2NT (14)15-17, INV s vyváženou rozlohou 
� 3♣  19+, 5♦+4♣ 
� 3♦  (14)15-17, 6+list ♦ s 2TF, INV 
� 3♥,♠ 18+,6+♦, autosplinter, jednobarevný list, dražená krátkost 
� 3NT 15-18, 6 kompletních ♦, zádrže drahých barev 
 

� 1♦-1NT/2♣-?? 
(11)12-18, 5♦+4♣ nebo 12-15, 1-4-4-4. Z obavy před pasem partnera, tady můžete použít nabídku 
2NT se silnější kartou vhodnou do NT. 
• 2♦  5-8, oprava do barvy partnera 
• 2♥,♠ 9-10, hodnoty v dražené barvě 
• 2NT 9-10, INV 
• 3♣  (8)9-10, 4+list ♣, INV 
• 3♦  (8)9-10, fit ♦, INV 
 

� 1♦-1NT/2♦-?? 
(11)12-14, 6+list ♦. Nejčastěji oprava do lepšího závazku. Odpovídající draží jen s maximem a 
napojením v kárech. 
• 2♥,♠ 9-10, hodnoty v dražené barvě 
• 2NT 9-10, INV 
• 3♣  5-8, 6-list ♣, nechuť ke károvému závazku 
• 3♦  5-8, spíše taktické zvýšení 
• 3NT supermaximum s napojením v kárech 
 

� 1♦-1NT/2♥-?? 
16+, 5♦+4♥, nebo 4-4-4-1 s trefovým singlem. 
• 2♠  9-10, hodnoty v barvě 
• 2NT puppet do 3♣, slabé listy 
• 3♣  8-10, 5+list,pokus o nalezení fitu, nebo jen zádrž do NT 
• 3♦  8-10, s fitem ♦ 
• 3♥  8-10, dobrý 3-list ♥ (často s napojením v kárech, pokus o manš na fit 4-3) 
• 3NT návrh konečného závazku 
 

� 1♦-1NT/2♠-?? 
16+, 5♦+4♠ 
• 2NT puppet do 3♣, slabé listy 
• 3♣  8-10, 5+list,pokus o nalezení fitu, nebo jen zádrž do NT 
• 3♦  8-10, s fitem ♦ 
• 3♥  8-10, hodnoty v barvě 
• 3♠  8-10, dobrý 3-list ♠ 
• 3NT návrh konečného závazku 
 

� 1♦-1NT/2NT-?? 
(14)15-17, INV s vyváženým listem. Možno použít s libovolným 5-4-2-2 nebo 6-3-2-2. 
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� 1♦-1NT/3♣-?? 
19+, 5♦+4♣,  
• 3♦  oprava, slabé 
• 3♥,♠ 8-10, hodnoty v dražené barvě 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♣,♦ 8-10, fit, forsing 
 

� 1♦-1NT/3♦-?? 
15-17, 6+list ♦ s 2TF 
• 3♥,♠ FG, hodnoty v barvě 
• 3NT návrh konečného závazku 
• 4♦  9-10, fit, žádost o cue-bid 
 

� 1♦-1NT/3NT-?? 
15-18, kompletní 6-list ♦ s držením drahých barev. I po limitované odpovědi si dokážu představit list, 
se kterým by bylo možno zkoušet slem, proto i zde rebid odpovídajícího 4♦ je pokus o slem v kárech. 

Rebid zahajitele 2NT po zahájení 1m 
Všímněte si, že po 1/1 žádný rebid zahajitele 2NT není přirozený. Po transferu, nebo po nabídce nové 
barvy při zahájení 1♦ vyjadřuje silný jednobarevný list s délkou v zahájené levné. 

• 1♣-1NT/2NT ukazuje listy 15+ a rozlohy 4-4-4-1 
• 1♦-1NT/2NT je přirozeným ukázáním výzvy s vyváženým listem. 
• Po silných sledech, 1♣-2♣, 1♣-2♦, 1♦-2♣ a 1♦-2♦ bude vždy rebid 2NT přirozený. 
• Po slabých skocích 2♥,♠ je rebid 2NT forsing do 3M. 

Odpovědi NT po zahájení 1m 
Po zahájení 1♣ máme lepší možnosti dražeb pravidelných listů bez drahé barvy: 
1♣-1♠  ukazuje sílu 6+, TRF na NT, následné zvýšení na 2NT či 3NT je limitované 
1♣-1NT  10-12, výzva do 3NT 
1♣-2NT  (12)13-15, 18+, dává zahajiteli prostor k vydražení rozlohy s chutí do slemu 
1♣-3NT  16-17, úzký bodový limit, aby zahajitel věděl kdy může jít dále. 
Po zahájení 1♦ jsou NT odpovědi limitovány tak jak jste zvyklí. 
1♦-1NT  6-10 
1♦-2NT  (10)11-12 
1♦-3NT  (12)13-15  
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Styl odpovědí 2/1 
Po zahájení 1♦ se jedná jen o sekvenci 1♦-2♣, častěji budeme využívat 2/1 po zahájení v drahé 
barvě. Odpovídající dražbou 2/1 slibuje ještě jednou dražit. Jeho jediným pasovatelným rebidem 
(když zahajitel neukázal rezervu) bude opakování barvy odpovědi, které ukazuje výzvovou sílu 
s dobrým 6+listem. Ostatní rebidy odpovídajícího jsou forsingem do hry. Více se o metodice silných 
dražeb dočtete v přílohách. 

Rebid zahajitele po 2/1 
Bez možnosti nabídky nové barvy (nižší než je barva zahájení) je jediným vyjádřením minima 
opakování barvy zahájení. Jinými slovy, jakýkoliv rebid zahajitele vyšší než barva zahájení slibuje 
rezervu 14+ a je forsingem do hry. Jedinou nevýhodou tohoto jednoduchého pravidla je 6+list v barvě 
zahájení při minimu do 13 bodů, který opakováním barvy neslibujeme. Více naleznete v přílohách. 
 

� 1♦-2♣/?? 
9-11, 6-list ♣ s 2TF nebo 12+ 4+list ♣ FG.  
� 2♦  (11)12-13, F1, 4+list ♦, vyjádření minima zahájení 
� 2♥,♠ 14+, FG, dražený 4+list 
� 2NT 14+, FG, vyvážená rozloha bez 4M, list vhodný do NT 
� 3♣  14+, FG, 4+list ♣ 
� 3♦  14+, FG 6+list ♦ 
� 3♥,♠ 14-17, splinter pro ♣, dražený singl 
� 4♥,♠ 14-17, splinter pro ♣, dražená šikéna 
 
Jiné odpovědi není potřeba používat, berete odpovídajícímu prostor k dražbě. Jak už jsem uvedl 
jediný sled, který není forsingem po 2/1 je 1♦-2♣/2♦-3♣, ostatní rebidy odpovídajícího forsují a nutí 
zahajitele popsat svůj list. Sled 1♦-2♣/2♦-3♦ ukazuje 5♣ a kárový fit 12+bodů, FG. Bez trefové barvy 
by odpovídající použil 1♦-2♦. 
 

� 1♦-2♦/?? 
10+, (3)4+list ♦, inverted. Zahajitel má k dispozici minimální neforsující rebidy 2NT nebo 3♦, ostatní 
jsou forsing i když nevyjadřují rezervu. Odpovídající vyloučil drahý 4-list, ledaže by měl list, se kterým 
se pokusí o slem v kárech. 
� 2♥,♠ 12+, seminaturální, list orientovaný do barevného závazku, F1 
� 2NT (11)12-13, vyvážená rozloha, list vhodný pro NT, NF 
� 3♣  12+, 5♦+4♣, F1 
� 3♦  (11)12-13, minimum, list vhodný do barevného závazku, NF 
� 3♥,♠ 14+, splinter, dražená krátkost 
� 3NT 14-16, vyvážená rozloha, 
 
Jediný pasovatelný rebid odpovídajícího je 3♦ !!!. Ostatní rebidy jsou FG a pod úrovní manše žádají o 
popis listu zahajitele. Nabídka třetí barvy je seminaturální, ukazuje zádrž do NT. Sledy: 
1♦-2♦/2♥-3♥ a 1♦-2♦/2♠-3♠ jsou pokus o fit v drahé barvě s velice silným listem odpovídajícího, 
15+. Zahajitel potvrdí fit cue-bidem a vyloučí nabídkou 3NT nebo 4♦. 4♦ je ve všech sledech po 
inverted samozřejmě forsing. 
 

� 1♦-2♥,♠/?? 
3-7(8), dražený 6-list. Další dražba je analogická jako po 1♣-2M. 
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� 1♦-2NT/?? 
(10)11-12, PR, výzva do 3NT bez drahé barvy. 
� 3♣  (11)12+, 5♦+4♣, F1  

o 3♦=oprava, min. 
o 3♥,♠=zádrž, max. 

� 3♦  (11), 12-13, 6+list ♦, nechuť k NT závazku 
� 3♥,♠ 16+, 5♦+dražený 4-list, FG 

o 4♦ forsují 
� 3NT návrh konečného závazku 
� 4♣  16+,5♦+5♣, F1 
� 4♦  16+, 6+♦, pokus o slem na kárech 
 

� 1♦-3♣/?? 
7-9 s fitem ♦. Nejčastěji s 5-listem, 4-list jen v nepravidelné rozloze s trefovou barvou. Vylučuje drahý 
4-list. 
� 3♦  bez šance na hru 
� 3♥,♠ 16+, seminaturální, držení do NT 
� 3NT návrh konečného závazku 
� 4♣,♥,♠ 18+, splinter, dražená krátkost 
� 4♦,5♦ strategické zvýšení, NF 
 

� 1♦-3♦/?? 
(0)-6 s fitem ♦. Nejčastěji s 5-listem, 4-list jen v nepravidelné rozloze s trefovou barvou. Vylučuje 
drahý 4-list. Nedovedu si představit list zahajitele se kterým bych proti bloku vydražil slem, další 
zvýšení je blokující nebo strategické. Odpovídající by měl při použití nabídky 3♦ přihlédnou ke stavu 
manší. 
 
 
Další odpovědi jsou popisné a následná dražba je ve shodě s obecnými principy. Nabídka 4♦ je vždy 
forsingem, nová barva je cue-bidem pro ♦. 
Po splinterech 
1♦-3♥/?? a 1♦-3♠/?? 
je nabídka 4♦ neforsující bez dostatečného držení splinterové barvy. 
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Dražba po zahájení 1♥♥♥♥ 
Mnoho párů zahajuje na 3. či 4. místě se slabšími listy. Bez obavy z předražení můžete v odpovědi 
použít konvenci Drury - 2♣, která ukazuje fit pro drahou barvu zahájení a sílu na výzvu. Ostatní 
fitovací nabídky pak zaručují 4-listý fit ve shodě se systémem. Další oblíbenou konvencí po zahájení 
1 v drahé je tzv. „minizvýšení“. Slabé listy 3-6 bodů s tříkartovým fitem dražíte pomocí odpovědi 1NT 
a po rebidu zahajitele opravíte do 2♥, jako bez plného fitu. Přímé zvýšení 1♥-2♥ je pak konstruktivní. 
Není nutné používat. Stejně tak si do schématu můžete dosadit Vám vyhovující fitovací odpovědi. 

Přehled odpovědí 
� 1♠  5+, 4+list ♠ 
� 1NT 5-11, bez fitu a 4-listu ♠ (nebo minizvýšení) 
� 2♣  a) 9-11, 6+♣ s 2TF 

b) 12+, 2+♣, FG 
c) Drury po zahájení na 3. či 4. místě 

� 2♦  a) 9-11, 6+♦ s 2TF 
b) 12+, 5+♦, FG 

� 2♥  7-9(10), fit 3+♥ 
� 2♠  3-7(8), 6+list ♠, bez ♥ fitu 
� 2NT a) lepší blok 7-9 bodů, – 8-8,5 ZZ 
  b) výzva s třílistým fitem a VR, 10-11 FB – 8ZZ 
� 3♣  9-12, INV – 8ZZ, 3-listý fit s krátkostí nebo čtyřlist ♥. 
� 3♦  (9)10 – 11(12) FB – 6-7 ZZ, FG, minisplinter, libovolná krátkost se 4+listým fitem. 
� 3♠  (12)13 - 15 FB – 5-7 ZZ, FG maxisplinter, libovolná krátkost se 4+listým fitem. 
� 3♥  0-5 se 4+kartovým fitem ♥, blokující. Ve druhé hře raději 5-7 bodů nebo s 5-listem  
� 4♣  12-15 FB – 6-7 ZZ bez krátkosti, 4-listý fit s 2TF nebo 5-list s A nebo K 
� 4♦  12-15 FB – 6-7 ZZ bez krátkosti, 4-listý fit horší trumfy 
� 3NT 12-15 FB, VR s třílistým fitem ♥– forsing 
� 4♥   blokující s 5+listem ♥ do 8 bodů 

Odpověď 1NT 
Zahajitel pasuje vždy se sílou 12-14 bodů při rozloze 5-3-3-2, nebo 5♥-4♠-2-2 Výjimečně lze pasovat 
i s 5-4-2-2 s levnou, pokud je síla v dublech. Jinak bývá dobré vždy nabídnout levný 4-list do 18 bodů, 
nepasovat 1NT. Zahajitel se sílou 15-17 a listem 5-3-3-2, který nechtěl otevřít 1NT nabídne levný 3-
list. 

• Používáme bez možnosti jiné odpovědi 
o Bez pikového 4+listu (♠Jxxx ♥x ♦Kxxxx ♣Qxx, podobné listy se singl ♥ je také lepší 

odpovědět 1NT, nemáte zpětnou opravu do 2♥ po rebidu zahajitele) 
o Bez fitu srdcového 

• Minizvýšení většinou s prázdným 3-listem ♥ PR 4-6(7), bez možnosti snapu. Prostě chováte 
se jako byste měli pouhou opravu s dublem. Po zvýšení 1♥-2♥ se draží výzvy ostře, takže 
toto jsou listy s kterými nechcete slyšet výzvu. Soupeřům se výrazně hůř reopenuje, když 
neví jestli máte fit. 

Odpovědi 2/1 
Je určeno, že odpovědi 2♦ (a 2♥ po zahájení 1♠) ukazují alespoň 5-list. Z toho vyplývá, že odpověď 
2♣ zaručuje: 

• po zahájení 1♥ dubl při libovolně dlouhém fitu od cca 15 FB, není-li fit pak je odpověď plně 
naturální a slibuje 4+list. 

• po zahájení 1♠ dubla (dubla i při rozloze 3442 už od 12 FB, jestliže mimo fitu v ♠ hledáme 
výhodnější fit 4-4 v ♥), jinak stejné jako po zahájení 1♥ 

Síla těchto odpovědí je 12+ FB, nebo invitující s dobrým 6+listem 9-11FB. 
 

� Rebidy zahajitele po 2/1 
• Zvýšení ♣ zahajitelem ukazuje 4list ♣ (výjimečně třílist s dvěma TF). Pro zvýšení ♦ stačí třetí 

figura. Zvýšení barvy odpovědi ukazuje rezervu a je FG. 
• Opakování barvy zahájení (1♥-2♣/ 2♥) je nejslabší odpověď (12-14 FB) a neříká nic o délce 

v ♥. 
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• Odpověď skokem v NB (např. 1♥-2♣/ 3♦) ukazuje rozlohu 5+5 
• S rozlohou 6-4 v barvě zahájení se 4-listem v nižší barvě, zahajitel opakuje 6list s minimem 

(což podává ihned informaci o jeho síle – do 13 špatných bodů) a draží nejdříve vedlejší 4list 
s rezervou – od slušných 13 FB 

Odpověď 2♥♥♥♥ 
Odpověď 2♥ ukazuje 7-9(10)  a alespoň 3kartový fit . 
Hlavním problémem je určení rozhraní mezi odpovědí pas, minizvýšení, 2♥, 2NT – výzva a 3♣ 
Příklady: 

1. ♠QJ6 ♥862 ♦Q86 ♣Q853 
2. ♠8 ♥K862 ♦Q9643 ♣852 
3. ♠8  ♥K862  ♦A9642 ♣852 
4. ♠Q84 ♥KQJ ♦Q62 ♣J865 
5. ♠84 ♥KJ85 ♦KQ106 ♣853 
6. ♠Q4  ♥K985  ♦K654  ♣J53 
7. ♠K32  ♥Q64  ♦5  ♣A96532 
8. ♠8 ♥K862 ♦QJ643 ♣Q52 
 

• S listem 1.) máme minizvýšení, dražíme 1NT a pak opravujeme do 2♥, asi max. list  
• List 2.) má sice jen 5FB, ale dává naději na manš při dobrém doplnění  

(např. má-li zahajitel ♠632 ♥A9743 ♦KJ82 ♣A). V I. manši dražíme 2NT – lepší blok, v II. manši 
můžeme dražit blokující 3♥. 

• List 3.) sice jen 7FB, ale velmi ofenzivní list, dražíme 3♣ výzvu  
• S listem 4.) dražíme 2NT , výzva s 3kartovým fitem bez krátkosti 
• List 5.) Dobrá lokalizace figur – 8ZZ, dražte 3♣ 
• List 6.) roztroušené figury – 10 ZZ dražte jen 2♥ 
• List 7.) malý sapovací potenciál, i když máte 7 ZZ, je to síla na výzvu - 3♣ 
• List 8.) 10 bodů málo topů, raději jen 2♥ 

Odpověď 2NT 
1. Blokinvit – silnější než na blok i než na prosté zvýšení 

• např. po zahájení 1♥ - zhruba listy na 2,5 srdce 
1. ♠432  ♥K432  ♦Q5432  ♣2 v první hře (ve druhé blok 3♥) 
2. ♠2  ♥Q432  ♦J10543  ♣K32 v první hře 
3. ♠32  ♥Q1032  ♦K5432  ♣32 v první hře 
4. ♠32  ♥K543  ♦A432  ♣432 

• nebo i o něco silnější list s třílistem 
5. ♠2  ♥K102  ♦AJ432  ♣5432 

 
2. Výzva s třílistem a VR 

Další dražba: 
Zahajitel má tyto možnosti: 

• přímá dražba - 3♥, 4♥ chci hrát 
• 3♣ = slemové prozkoumání, O pak: 

o 3♦ = třílist s krátkostí (list č.5), 3♥ je pak dotaz na krátkost,  
o 3♥ = třílist bez krátkosti,klasická výzva 10-11 bodů, pak Z ukazuje krátkost nebo 3BT 

– F bez krátkosti. 
o 3♠ = 4-list s krátkostí (listy 1 a 2), pak 3NT dotaz na krátkost 
o 3NT = 4-list bez krátkosti 

• 3♦ = chtěl bych do manše, ale jen při silnější variantě, O pak: 
o 3♥ = slabé, listy 1 až 4 
o 3NT = návrh konečného závazku 
o 4♥ = listy typu 5, nebo VR s třílistem 
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Odpověď 3♣♣♣♣ 
Síla přesně na výzvu s třílistým fitem a krátkostí nebo čtyřlistem ♥, síla 9-12 bodů – 8ZZ. 

• S tříkartovým fitem a krátkostí buďte střídmí, konzervativnější 
• S čtyřkartovým fitem bez krátkosti rozhoduje především síla FB, bodová výzva 9+ - 12- FB 
• S čtyřkartovým fitem a krátkostí buďte agresivní, při 1 a půl topu už na 7FB 

 
Zahajitel má tyto možnosti: 

• Odmítnout výzvu návratem na 3 v dohodnuté barvě 
• Přijmout skokem na 4 v dohodnuté barvě, nejčastěji 
• 3♦ - dotaz FG.  Prozkoumání slemových možností s odpověďmi: 

o 3 v dohodnuté barvě = bez krátkosti 
o 3 v druhé drahé = partnere mám šikenu (hláška +1, relé je dotaz na šikénu) 

o 3NT=piková 
o 3NT/4♣/4♦ = dražený singl (3NT=pikový) 

Odpověď 3♦♦♦♦ 
Minispliner v síle (9)10 – 11(12) FB se 4+kartovým fitem FG – 7ZZ s libovolnou krátkostí. Zahajitel 
reaguje: 

• Bez chuti do slemu = 4 v dohodnuté barvě 
• Jinak 3♥ (hláška +1, relé) = chuť do slemu a dotaz s odpověďmi: 

o 3♠ = partnere mám šikénu zeptej se mě – 3NT dotaz 
� 4♣/♦/♥ postupně odpovědi (♣,♦, OM) 

o 3NT/4♣/4♦ = dražený singl (3NT= krátkost OM) 

Odpověď 3♥♥♥♥ 
Síla záleží na manšové situaci. Zde jsou příklady listů se kterými dražíme 3♥: 
Výhodná manšová situace: 

♠3 ♥J863 ♦9542 ♣7654 
♠86 ♥QJ54 ♦J652 ♣873 

Shodná manšová situace: 
♠9 ♥K843 ♦8532 ♣9862 
♠84 ♥K854 ♦Q87 ♣9764 

Nevýhodná manšová situace: 
♠8 ♥Q952 ♦K8652 ♣975 
♠84 ♥Q643 ♦A952 ♣765 

Jestliže i přes blok vidí zahajitel možnost slemu, použije waiting 3NT nebo cue-bid.  

Odpověď 3♠♠♠♠ (Po zahájení 1♠♠♠♠ je to odpověď 3♥♥♥♥) 
Maxispliner v síle (12)13-15 FB se 4+kartovým fitem FG s libovolnou krátkostí. Je to bohužel jediný 
sled mezi splintery, kde nemůžete odlišit singl od šikény. Zahajitel reaguje: 

• Bez chuti do slemu = 4 v dohodnuté barvě 
• Hláška +1, relé je dotaz na krátkost, odpovědi  krátkostí 4♣/♦/♥ 

Odpověď 3NT 
Vyvážený list v síle 12-14 FB s přesně tříkartovým fitem pro BZ. Většinou roztroušené body, listy 
nevhodné pro pokus o slem. 
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Rebidy zahajitele 
 

� 1♥-1♠/?? 
Pokud chceme nabídnou pikovou barvu s fitem srdcovým, musíme mít sílu aspoň na výzvu do hry. 
� 1NT (11)12-14, vyvážená rozloha, možno použít i s 5-4-2-2 se silným levným dublem. 
� 2♣  a) (11)12-18, 5♥+4♣, NF 

b) 15-17 5♥+3♣, list nevhodný pro zahájení 1NT 
� 2♦  a) (11)12-18, 5♥+4♦, NF 

b) 15-17 5♥+3♦, list nevhodný pro zahájení 1NT 
� 2♥  (11)12-14, 6+list ♥, NF 

o 2NT=F1 
� 2♠  (11)12-14, 5♥+4♠, NF 
� 2NT 18-20, vyvážená rozloha, NF (možno dražit i pomocí otevření 1♣) 
� 3♣  19+, 5♥+4♣, 6♥+3♣, FG 
� 3♦  19+, 5♥+4♦, 6♥+3♦, FG 
� 3♥  15-18, 6+list ♥, INV 
� 3♠  (14)15-17, 5♥+4♠, INV 
� 3NT 15-17, 6 kompletních ♥, zádrže ♣ i ♦, max. malý dubl ♠. 
� 4♣,♦ 17+, splinter pro ♠ 
� 4♥  7-list ♥, ne moc silný list. 
� 4♠  fit ♠, návrh konečného závazku 
 

� konvence x-y-z 
Používáme po sledu 1♥-1♠/1NT, kde 2♣ je puppet do 2♦ se stopkou na levné barvě, nebo s listy na 
výzvu. FG 2♦ slouží nejčastěji k průzkumu slemových možností a zahajitel dodraží rozlohu. 
 

� 1♥-1NT/?? 
� 2♣  a) (11)12-18, 5♥+4♣, NF 

b) 15-17 5♥+3♣, list nevhodný pro zahájení 1NT 
� 2♦  a) (11)12-18, 5♥+4♦, NF 

b) 15-17 5♥+3♦, list nevhodný pro zahájení 1NT 
� 2♥  (11)12-14, 6+list ♥, NF 

o 2NT=F1 
� 2♠  16+, 5♥+4♠, revers 
� 2NT 18-20, vyvážená rozloha, NF (možno dražit i pomocí otevření 1♣) 
� 3♣  19+, 5♥+4♣, 6♥+3♣, FG 
� 3♦  19+, 5♥+4♦, 6♥+3♦, FG 
� 3♥  15-18, 6+list ♥, INV 
� 3NT 15-17, 6 kompletních ♥, zádrž piková 
 

� 1♥-2♣/?? 
� 2♦  12+, 5♥+4♦, popisná hláška 
� 2♥   minimum do špatných 14 bodů 5+list, při 6-listu většinou špatná barva. 
� 2♠   14+, 4+list ♠, revers 
� 2NT  14+ PR 
� 3♣   14+ a 4+ list ♣ (výjimečně 3-list s dvěma TF při listu nevhodném na 2NT) 
� 3♦  5 list ♦, jinými slovy 5♥+5♦, nebo 5♥+6♦ 
� 3♥  14-17,6+list ♥ 
� 3♠,4♦ 14-17, splinter pro ♣. 
� 3NT   15-18, kompletní 6-list ♥, zádrže v pikách a kárech, max malý dubl ♣. 
� 4♣   17-20, 4-list ♣, 6-list ♥ 3-4 ZZ 
� 4♥  7-list ♥, slabý list nevhodný pro slem. 
� 4♠  14-17, šikena s fitem ♣. 
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� 1♥-2♦/?? 
Rebidy jsou stejné jako po odpovědi 2♣. 
 
Rebidy po vyšších odpovědích už zde byly popsány. Po zvýšení používáme konvenci 1M-2M a po 
sledu 1♥-2♠ postupujeme stejně jako 1m-2M. 

Dražba po zahájení 1♠♠♠♠ 
Odpovědi na zahájení 1♠ jsou analogické jako po 1♥, zvýrazním jen odchylky. 
� 2♣  může být i dubl při rozloze 3-4-4-2 s FG, když hledáme srdcový fit. 
� 2♥  a) 10+  a 5+list 

b) (8)9-10, 6+list, není takový požadavek na kvalitu barvy, jako při jiných 2/1 a touto 
 sílou. 

� 2NT/3♣/♦/3NT analogicky jako po otevření 1♥ s fitem pikovým 
� 3♥  Maxisplinter (12)13-15 FB se 4+ kartovým fitem, pak: 

� 3♠ = dotaz s odpověďmi: 
• 3NT mám šikénu, zeptej se mě - 4♣: 

o 4♦/♥/♠ = dražená šikéna (4♠=trefová) 
• 4♣/♦/♥ = singl  (♣/♦/♥) 

 

� 1♠-2♥/?? 
Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou drahou barvu, neklademe takové požadavky na sílu odpovědi 
2/1. Porovnejte sledy: 
1♠-2♥/3♥ není forsující (minimum zahájení) 
1♠-2♥/4♥ lehká rezerva, i třeba jen rozlohová 
1♠-2♥/2NT-3m/3♥ forsující fitnutí 

S fitem pro drahou po zahájení 1M 
Dobrá mnemotechnická pomůcka, všechny odpovědi na zahájení 1M od 2NT výše slibují fit. 
1) Přímé zvýšení 

a. na druhý stupeň: konstruktivní zvýšení s 3+listým fitem v síle 7-9(10), 9-10 ZZ. V tomto 
rozmezí nenabízíme boční barvu, i kdyby byla sebelepší. Nejprve barva a pak ukázání 
fitu slibuje sílu aspoň na výzvu pokud šlo o 1/1 a silný list po 2/1 s pětilistem v BO. 

b. na třetí stupeň: blokující s 4+kartovým fitem. Nepoužívejte s rozlohou 4-3-3-3 ani v první 
hře. Jinak v první můžeme agresivně už 0-5, ve druhé spíše 5-7, nebo pětikartový fit. 

c. na čtvrtý stupeň: slibuje 5+list v barvě zahájení v síle do 8-9 bodů, s nepravidelnou 
rozlohou, blokující, 7-8 ZZ 

 
2)   Minizvýšení přes 1NT použijte s přesně třílistým fitem a sílou 3-6, jsou to vyvážené listy bez    
             možnosti snapu. Po otevření 1♥ můžete použít i s pikovým 4-listem. V následujícím kole  
             budete dražit jako opravu s dublem.     

Lepší blok 2NT  a) listy s kterými váháte jestli blokovat na 3M nebo konstruktivně zvýšit na 2M  
                           b) listy na 2 a půl M s třílistým fitem a krátkostí              
                        
3)   V síle od dobrých 9 do špatných 12 bodů, při 8 ZZ – síla výzvy 

a. odpověď 2NT slibuje výzvu s přesně tříkartovým fitem, 8ZZ, 9-12 SB. Následným 
dotazem 3♦ pak odlišíte od slabých listů pokud chcete hrát jen manš a dotazem 3♣ 
prozkoumáte slemové možnosti. 

b. 1♠♠♠♠ po otevření 1♥♥♥♥ a následný skok na 3♥♥♥♥ - můžeme zkusit najít fit 4-4 v pikách, když 
máme jen 3-listý fit pro srdce. Se 4+listem srdcovým a sílou na výzvu nedoporučuji. 

c. 3♣♣♣♣ - síla na výzvu s přesně tříkartovým fitem a krátkostí, nebo libovolným 4+kartovým 
fitem. S tříkartovým fitem a bez krátkosti buďte konzervativní, uvědomte si, že pro 
hraniční listy máte i 2NT. Naopak s krátkostí a 4+kartovým fitem buďte ostřejší, 
nezapomeňte na aspoň 1,5 topu. 

                             Zahajitel má tyto možnosti: 

• Odmítnout výzvu návratem na 3 v dohodnuté barvě 
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• Přijmout skokem na 4 v dohodnuté barvě 
• 3♦ - dotaz FG. Prozkoumání slemových možností s odpověďmi: 

o 3 v dohodnuté barvě = bez krátkosti 
o 3 v druhé drahé = partnere mám šikenu (hláška +1, relé je dotaz na 

šikénu) 
 

 
4)   v síle od dobrých 9 do špatných 12 FB při 7 ZZ – FG 

a. Minisplinter 3♦♦♦♦ - libovolná krátkost se 4+kartovým fitem, zahajitel reaguje 
� Bez chuti do slemu = 4 v dohodnuté barvě 
� Jinak 3♥ (hláška +1, relé) = dotaz na krátkost 

 
5)   v síle od dobrých 12 do 14(15) FB při 5-7 ZZ – FG 

a. 3NT – VR s přesně tříkartovým fitem 12-14 FB 
b. 2/1 a pak silné sfitování na 3. stupeň – od dobrých 13 FB slibuje dobrý pětilist boční a 

3+kartový fit v M. Vydražení slemu bude záležet na napojení v barvě pětilistu. Můžeme 
použít i se silnější kartou než 16 FB.  

c. Maxisplinter 3 v druhé drahé – libovolný singl, odpovědi se trochu liší (uvedeno výše), 
jen si pamatujte, že po otevření 1♥ a  splinteru 3♠ nelze vyjádřit šikénu, jen krátkost, 
opačně to jde 1♠ - 3♥/3♠ = relé 

d. 4♣♣♣♣ - VR, 4+kartový fit, lepší trumfy, 2TF ve čtyřlistu, a nebo K v pětilistu 
 
e. 4♦♦♦♦ - s horšími trumfy  jinak jako 4♣. V obou připadech jsou body spíše rozcourané po 

všech barvách, vylučuje singl, jinak možno použít i s 5-4-2-2, když je boční 5-list slabý 
 

 
6)   v síle od 16 FB 

a. 2/1 a pak silné sfitování na 3. stupeň – od dobrých 13 FB slibuje dobrý pětilist boční a 
3+kartový fit v M. 

Nebo i jakékoliv silné pravidelné listy s fitem od cca 15 FB 
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Dražba po zahájení 1NT 
Zahájení 1NT může obsahovat drahý 5list, levný 6list či rozlohy 5-4-2-2 s levným 5listem, když jsou 
body umístěny v krátkých barvách. 
Úvaha: 
Čím dál častěji se v praxi objevuje otevření 1NT s drahým 5-listem. Takže se pojďme podívat na typy 
listů, se kterými je to přípustné: 

• Se slabým 5-listem - ♠KQ2  ♥65432  ♦AJ10  ♣AJ 
• Když máme vidličky v bočních barvách - ♠Q10 ♥QJ432 ♦AQ2 ♣KJ9 (opět se objevuje 

fenomén polodržení jedné z barev) 
• Máme-li třílist v druhé drahé barvě, zvláště s 5-listem ♠ a 3-listem ♥: ♠J10432 ♥KJ5 ♦A102  

♣AQ. 
Poslednímu příkladu se budeme věnovat trochu podrobněji. Po otevření 1NT s 5-3 v drahých a 
transferu na barvu, kde máme 3-list se závazek sehrává ze silnějšího listu. Za druhé je snazší fitnout 
tuto barvu, když má O polopozitivní sílu listu – tj. na 1♠ by odpověděl 1NT. Má-li zahajitel silný list s 
5-listem ♠ a třílistem ♥ a odpovídající 5-list ♥ a dubl pik. Po otevření 1♠ dražba probíhá: 
1♠ - 1NT/2♦ - ??        = opravit do piků nebo nabídnout 5-list ♥ 
 
1♠ - 1NT/3NT - ??   = opravit do srdcí, nechat 3NT? 
 
Po otevření 1NT: 
1NT - 2♦/2♥ - ?? = pas nebo 2NT 
Nebo: 1NT - 2♦/3♣ - 4♥ 

Přehled odpovědí 
� 2♣  INV+, Stayman, aspoň jeden drahý 4list, rozlohy 4-4,5-4,6-4 v drahých 
� 2♦  TRF na srdce, vylučuje 4♠ 
� 2♥  TRF na piky, vylučuje 4♥ 
� 2♠  TRF na ♣ slabé 6♣ nebo slam try 5♣, 5-4 na levných slam try 
� 2NT INV 
� 3♣  TRF na ♦, slabé 6♦ nebo slam try 5♦ 
� 3♦  INV+, 5♥+5♠ 
� 3♥  10-14, 3-1-(5-4) hledání nejlepší manše 
� 3♠  10-14, 1-3-(5-4), hledání nejlepší manše 
� 3NT to play 
� 4♣  TRF na ♥, 6♥ síla na hru, nebo na slam (pak 4NT je RKCB) 
� 4♦  TRF na ♠, 6♠, síla na hru nebo na slam 
� 4♥,♠ to play 
� 4NT (15)16-17, výzva do 6NT bez 4M či 5m 
� 5♣,♦ to play 
 

� 1NT-2♣/?? 
• 2♦ bez drahého 4+listu 

o 2♥=8-9, INV 5♥+4♠ 
o 2♠=8-9, INV 5♠+4♥ 
o 2NT=8-9, INV 
o 3♣=13+, slam try, 5♣+4M 
o 3♦=13+, slam try, 5♦+4M 
o 3♥=10+, FG, 5♠+4♥, Smolen TRF 
o 3♠=10+, FG, 5♥+4♠, Smolen TRF 
o 3NT=to play 
o 4♣=6♥+4♠, na hru nebo i slam try 
o 4♦=6♠+4♥, na hru nebo i slam try 
o 4♥,♠=to play 6-4 na drahých 
o 4NT=výzva do 6NT 
o 5♣,♦=to play (6)7-4 

• 2♥ 4-5♥, možná i 4♠ 
o 2♠=13+, slam try, se srdcovým fitem 4♥ 
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o 2NT=INV, 4♠ 
o 3♣=13+, slam try, 5♣+4♠ 
o 3♦=13+, slam try, 5♦+4♠ 
o 3♥=INV, 4♥ 
o 3♠=13+, splinter, fit ♥4, krátkost ♠ 
o 3NT=P/C, 4♠ 
o 4♣,♦=13+, splinter, fit ♥4, dražená krátkost 
o 4♥=to play 
o 4NT=výzva do 6NT, 4♠ 
o 5♣,♦=to play, 4♠ 

• 2♠ 4-5♠, bez srdcového 4listu 
o 2NT=INV, 4♥ 
o 3♣=13+, slam try, 5♣+4♥ 
o 3♦=13+, slam try, 5♦+4♥ 
o 3♥=13+, slam try, s pikovým fitem, 4♠ 
o 3♠=8-9, INV, 4♠ 
o 3NT=to play, 4♥ 
o 4♣,♦,♥=13+, splinter, fit ♠4, dražená krátkost 
o 4♠=to play, 4♠ 
o 4NT=výzva do 6NT, 4♥ 
o 5♣,♦=to play, 4♥ 

 

� 1NT-2♦/?? 
• 2♥= 2-3♥ 

o 2♠=13+, slam try, 5+♥ 
� 2NT,3♣,♦=bez fitu max 
� 3♥=3list ♥ 
� 3♠=cue-bid, fit ♥ 
� 3NT=minimum bez fitu 

o 2NT=8-9, INV, 5♥ 
o 3♣=13+, slam try, 5♥+4+♣ 
o 3♦=13+, slam try, 5♥+4+♦ 
o 3♥=8-9, INV, 6♥ 
o 3♠=12-15, splinter, 6♥, krátkost ♠ 
o 3NT=P/C, 5♥ 
o 4♣,♦=12-15, splinter, 6♥, dražená krátkost 
o 4♥=12-15, lehký invit do slemu bez krátkosti, 6♥ 

• 2♠,NT,3♣,♦=max, dražený 4list + 4♥ (2NT bez vedlejšího 4listu) 
o 3♦=retransfer, příkaz do 3♥ 

� po povinné odpovědi 3♥ je nová barva cue-bid, 3NT je výzva k cue-bidování 
o nová barva=cue-bid 
o 3♥ (po 3♦) je do pasu 
o 3NT= „waiting bid“, F1 
o 4NT=RKCB pro ♥ 

• 3♥ min. 4♥ 
o nová barva=cue-bid 
o 3NT=„waiting bid“, F1 
o 4NT=RKCB pro ♥ 

 

� 1NT-2♥/?? 
• 2♠= 2-3♠ 

o 2NT=9-10, INV, 5♠ 
o 3♣=13+, slam try, 5♠+4+♣ 
o 3♦=13+, slam try, 5♠+4+♦ 
o 3♥=13+, slam try, 5+♠ 

� 3♠=fit bez rezervy 
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� 3NT=bez fitu 
• 4♣,♦,♥=cue-bid, 6♠ 
• 4NT=RKCB pro ♠ 

� 4♣,♦,♥=cue-bid, max s fitem ♠ 
o 3♠=8-9, INV, 6♠ 
o 3NT=P/C, 5♠ 
o 4♣,♦,♥=12-15, splinter, dražená krátkost, 6♠ 
o 4♠=12-15, lehký invit do slemu bez krátkosti, 6♠ 

• 2NT,3♣,♦,♥=max, dražený 4list + 4♠ (2NT bez vedlejší barvy) 
o 3♥=retransfer, další dražba jako po TRF na srdce 

• 3♠ min, 4♠ 
o nová barva=cue-bid 
o 3NT= „waiting bid“, F1 
o 4NT=RKCB pro ♠ 

 

� 1NT-2♠/?? 
• 2NT lepší ♦, 3+♦ 

o 3♣=do pasu, slabá varianta 
o 3♦=pokus o slem s fitem ♦ 
o 3♥,♠=cue-bid pro trefy 
o 3NT=lehký invit do slamu, možné obě varianty 
o 4♣=13+, 6♣, výzva k cue-bidování 

• 3♣ lepší ♣, (2)3+♣ 
o pas=slabá varianta 
o 3♦=5♦, slam try,kára delší než trefy 
o 3♥,♠=cue-bid pro trefy, 5+♣ 
o 3NT= lehký invit do slamu, možné obě varianty 
o 4♣,♦=13+, slam try,prosazení trumfové barvy, 6list 

 

� 1NT-3♣/?? 
• 3♦ vždy 

o pas=slabá varianta 
o 3♥,♠=cue-bid pro ♦, 5+♦ 
o 3NT= lehký invit do slamu, 5+♦ 
o 4♣=cue-bid pro ♦, 6♦ 

 

� 1NT-3♦/?? 
• 3♥,♠ výběr drahé s minimem 
• 3NT raději bych hrál 3NT, dobré držení levných barev 
• 4♣  fituje srdce, super max 

o 4♦=řekni 4♥ 
• 4♦  fituje piky, super max 

o 4♥=řekni 4♠ 
• 4♥,♠ to play 
 
 
 

� 1NT-3♥/?? 
• 3♠  FG, pokus o hru na piky 4-3 
• 3NT dvojité držení ♥ 
• 4♣,♦ NF, špatný list bez držení ♥ 
• 4♥  řekni delší levnou 
• 4♠  to play, 4-5♠ (dobrý 4list♠) 
• 5♣,♦ to play 
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� 1NT-3♠/?? 
• 3NT dvojité držení ♠ 
• 4♣,♦ NF, špatný list bez držení ♠ 
• 4♥  to play, 4-5♥ (dobrý 4list ♥) 
• 4♠  řekni delší levnou 
• 5♣,♦ to play 
 

� 1NT-4♣(4♦)/?? 
Zahajitel vždy přijme TRF nabídkou 4♥, respektive 4♠. Tento TRF často slouží k vydražení podlimitní 
manše, kdy odpovídající má rozlohový, leč bodově slabý list s drahým 6listem. Nebo naopak 
dostatečně silný list 15+, kdy ho zajímá jen počet klíčových figur zahajitele. Listy s výzvou do slamu 
se draží přes malý TRF. 
 

� 1NT-4NT/?? 
• 5♣-5♠ dražený 5+list 
• 5NT nejsem si jist 
• 6NT výzvu přijímám 
• pas  výzvu nepřijímám 
 

Je mnoho dražebních schémat po zahájení 1NT, můžete si dosadit svojí, nebo následovat tuto. Pro 
zajímavost najdete v příloze i tzv. Heemana, kompletní dražba po otevření 1NT s revolučními 
myšlenkami.  
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Dražba po zahájení 2♣♣♣♣ 
Existuje spousta chytrých dražeb po silném zahájení 2♣, ale vzhledem k četnosti zahájení volím co 
možná nejjednodušší řešení. 
� 2♦  vyčkávací se všemi ostatními listy 
� 2♥,♠ 5+list, 1,5 topu 
� 3♣,♦ 6+list, 1,5 topu 
 

� 2♣-2♦/?? 
� 2♥  a) FG, 5-list ♥ 

b) 25+, PR 
� 2♠  FG, 5+list ♠ 
� 2NT 23-24, vyvážená rozloha 
� 3♣,♦ FG, 5+list 
� 3♥,♠ FG, prosazení trumfové barvy, žádost o cue-bid 
 

� 2♣-2♦/2♥-?? 
• 2♠  automatická odpověď, zahajitel pak: 

o 2NT 25-26, PR 
o 3 v barvě 5♥+ dražený 4+list 
o 3NT 27-28, PR 

 
Dražbu po rebidech 2NT najdete pod zahájením 2NT. 

Dražba po zahájení 2♦♦♦♦ 
Zahájení Multi je posuzováno jako „hnědá konvence“ a ve světě má výjimku, ale jen pokud obsahuje 
aspoň jednu silnou variantu. Pro komfortní dražbu odpovídajícího doporučuji pro turnaje, kde nepovolí 
jen slabé zahájení vložit pravidelnou rozlohu 27-28 bodů, vlk se nažral a koza zůstala celá ☺. 

Přehled odpovědí 
� 2♥  a) P/C (výzva s fitem ♠) 

b) FG, 5+♥ 
c) INV, 6♥ 

� 2♠  a) P/C (výzva s fitem ♥) 
b) FG, 5+♠ 
c) INV, 6♠ 

� 2NT (13)14+, INV+, dotaz s fitem pro obě drahé 
� 3♣  17+, FG, (5)6♣, bez fitu pro drahou 
� 3♦  17+, FG, (5)6♦,bez fitu pro drahou 
� 3♥,♠ P/C, dobrý fit pro obě drahé, blokující nebo taktické 
� 3NT to play 
� 4♣  transferuj drahou 
� 4♦  řekni drahou 
� 4♥,♠ vlastní barva, to play 
 

� 2♦-2♥/?? 
• pas se srdcema 
• 2♠ s pikama 

o 2NT=výzva 5♥, bez fitu ♠ 
o 3♣,♦=FG, 5♥+5m 
o 3♥=INV, 6♥ 
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� 2♦-2♠/?? 
• pas s pikama 
• 2NT se srdcema 

o 3♣,♦=FG, 5♠+5m 
o 3♠=INV, 6♠ 

 

� 2♦-2NT/?? 
• 3♣ maximum bez udání barvy, FG 

o 3♦=dotaz na drahou 
� 3♥=♠, nová barva pak=cue-bid 
� 3♠=♥, nová barva pak=cue-bid 

• 3♦ TRF, minimum se ♥ 
o 3♥=do pasu 
o NB=cue-bid pro ♥ 
o 4♥=to play 

• 3♥ TRF, minimum s ♠ 
 

� 2♦-3♣,♦/?? 
• 3♥,♠ vlastní dobrá barva, možno hrát i proti singlu (ztratíte v ní max 2 zdvihy) 
• 3NT bez fitu, špatná vlastní barva 
• zvýšení s fitem 
 

� 2♦-4♣/?? 
• 4♦ TRF do ♥ 
• 4♥ TRF do ♠ 

Dražba po zásahu 
2♦-ktr.-?? 

• pas 5list♦ 
• rktr. 14+, silné pravidelné 
• ostatní jako bez kontra 

2♦-2M-?? 
• ktr. P/C, zahajitel s délkou v této barvě pasuje, s OM má zaručen dobrý fit 
• ostatní jako bez zásahu 

2♦-2♥(slibující♣)-?? 
• ktr. silné, chuť kontrovat soupeře 
• 3♣ INV s fity pro obě drahé 
• ostatní jako bez zásahu 

2♦-2♠(slibující ♦)-?? 
• ktr. silné chuť kontrovat soupeře 
• 3♦ INV s fitem pro obě drahé 
• ostatní jako bez zásahu 

2♦-2NT(nebo vyšší)-?? 
• ktr.  trestné 
• nová m barva=F1 
• 3♥,4♥ P/C 
• 3♠ P/C 

  



S 2014  5.1.2014 

35 
 

Dražba po zahájení 2♥♥♥♥ 
Už mnoho omylů jsem viděl po zahájení 2♥, které připouští obě drahé drahé barvy, proto jsem se 
nakonec rozhodl tuto možnost vyřadit. S listy blízko primérce můžete zahájit 1♠, se slabšími ukážete 
obě drahé barvy v dalším kole dražby. Tak jako mám rád zahájení Multi i se slabými listy, tady 
naopak preferuji konstruktívní sílu na zahájení 2♥,♠ bez sekundárních hodnot v krátkých barvách. 
Stejně tak nemám dobré zkušennosti s rozlohou 5-5-3-0 s drahým 3-listem, ten fit už nikdy nenajdete. 
Nezahajuji s 6M+5m, drahý 6-list už neprodáte, naopak 5M+6m klidně zahájím. 

Přehled odpovědí 
� 2♠  F1, 5+♠,  
� 2NT INV+, dotaz 
� 3♣  P/C 
� 3♦  P/C, lepší fit pro ♣ 
� 3♥  blokující nebo taktické zvýšení 
� 3♠  INV, 6+list ♠ 
� 3NT návrh konečného závazku 
� 4♥  praktické zvýšení 
 

� 2♥-2NT/?? 
• 3♣  5♥+5♣ 

o 3♦=fit ♣, slam try 
o 3♥=INV do hry s fitem ♥ 
o 3♠=fit ♥, slam try 
o 4♣=INV do hry s fitem ♣ 

• 3♦  5♥+5♦ 
o 3♥=INV do hry s fitem ♥ 
o 3♠=fit ♥, slam try 
o 4♣=fit ♦, slam try 
o 4♦=INV do hry s fitem ♦ 

Dražba po zahájení 2♠♠♠♠ 

Přehled odpovědí 
� 2NT INV+, dotaz 
� 3♣  P/C 
� 3♦  P/C, lepší fit pro ♣ 
� 3♥  FG, 6+list ♥ 
� 3♠  blokující nebo taktické zvýšení 
� 3NT návrh konečného závazku 
� 4♠  praktické zvýšení 
 

� 2♠-2NT/?? 
• 3♣  5♠+5♣ 

o 3♦=fit ♣, slam try 
o 3♥=fit ♠, slam try 
o 3♠=INV do hry s fitem ♠ 
o 4♣=INV do hry s fitem ♣ 

• 3♦  5♠+5♦ 
o 3♥=fit ♠, slam try 
o 3♠=INV do hry s fitem ♠ 
o 4♣=fit ♦, slam try 
o 4♦=INV do hry s fitem ♦ 
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Dražba po zahájení 2NT 
Po důkladném zvážení jsem zvolil následující schéma bez populárního Puppet Staymana. List 
zahajitele je úzce limitovaný a připouští jen několik možností z celé škály rozloh, zatímco list 
odpovídajícího je velká neznámá. Podle mého názoru Puppet Stayman svazuje odpovídajícímu ruce 
a jediné co dovoluje oproti klasickému Staymanu je nalezení fitu 5-3 v drahé barvě. Navrhované 
odpovědi platí i po sledech 2♣-2♦/2NT nebo 2♣-2♦/2♥-2♠/2NT. 
 

Přehled odpovědí 
� 3♣  Stayman, slibuje 4M,  rozlohy 4-4,5-4,5-5,6-4 v drahých 
� 3♦  TRF na ♥, vylučuje 4♠ 
� 3♥  TRF na ♠, vylučuje 4♥ 
� 3♠  Minor Suit Stayman, aspoň jeden levný 4-list, slam try 
� 3NT návrh konečného závazku 
� 4♣  TRF na ♥, 6+list ♥, buď přesně na hru nebo až na slem. 
� 4♦  TRF na ♠, 6+list ♠, buď přesně na hru nebo až na slem. 
� 4♥  TRF na ♣, slam try, 5+list ♣ 
� 4♠  TRF na ♦, slam try, 5+list ♦ 
� 4NT invit do 6NT 
� 5♣,♦ to play, často slabý nepravidelný list 
 

� 2NT-3♣/?? 
• 3♦  bez drahého 4-5listu 

o 3♥=Smolen TRF, 5♠+4+♥ 
o 3♠= Smolen TRF, 5♥+4♠ 
o 3NT=návrh konečného závazku 
o 4♣=TRF na ♥, 6♥+4♠ 
o 4♦=TRF na ♠, 6♠+4♥ 
o 4♥=TRF na ♣, 5♣+4M, slam try 

� 4NT=odmítnutí bez fitu 
o 4♠=TRF na ♦, 5♦+4M, slam try 

� 4NT=odmítnutí bez fitu 
o 4NT=výzva do 6NT 

• 3♥  srdcový 4-5 list, možná i pikový 4-list 
o 3♠=silné fitnutí srdcí, výzva ke cue-bidování 
o 3NT=návrh konečného závazku se 4♠. 
o 4♣=5♣+4♠, slam try 

� 4NT=odmítnutí 
o 4♦=5♦+4♠, slam try 

� 4NT=odmítnutí 
o 4♥=návrh konečného závazku 
o 4NT=výzva do 6NT s pikovým 4-listem 

• 3♠  pikový 4-5 list, bez srdcového 
o 3NT=návrh konečného závazku 
o 4♣=5♣+4♥, slam try 
o 4♦=5♦+4♠, slam try 
o 4♥=silné fitnutí piků do slemu 
o 4♠=návrh konečného závazku 
o 4NT=výzva do 6NT se srdcovým 4-listem 

 
Schéma je podobné jako po zahájení 1NT. Když zahajitel ukáže drahou barvu, druhá drahá je fit a 
pokus o slem. Po odpovědi 3♦ dražíme vše transferem. 
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� 2NT-3♦/?? 
Pro jednoduchost a komfort slemové dražby je prosté přijetí transferu vždy s plným fitem 3+ a 3NT 
bez fitu. Se slabým listem a drahým 5-listem musí odpovídající pasovat 2NT. 
• 3♥  3+list ♥, ne úplné minimum 

o 3♠,4♣,♦=krátkost 
o 3NT=bez krátkosti, F 

• 3NT bez fitu. 
o 4♣=TRF do ♥, 6+list, výzva do slemu 
o 4♥=5♥+4♣, slam try 

� 4NT=odmítnutí 
o 4♠=5♥+4♦, slam try 

� 4NT=odmítnutí 
o 4NT=výzva do 6NT s 5-listem ♥ 

• 4♥  3-list ♥, minimum zahájení, nechuť ke slemu 
 

� 2NT-3♥/?? 
Stejné schéma jako po transferu na ♥. 
 

� 2NT-3♠/?? 
Nástroj slouží k nalezení levného fitu 4-4 do slemu. Odpovídající musí mít sílu aspoň výzvy do slemu. 
Prvním závazkem, kde se můžeme zastavit jsou 4NT. 
• 3NT bez levného 4-listu 
• 4♣  4-list ♣ a možná i ♦. 

o 4♦=hledání fitu 
o 4NT=výzva s 4-listem ♦ 
o 4♥,♠=cue-bid pro ♣ 

• 4♦  4-list ♦ bez ♣. 
o 4NT=výzva s 4-listem ♣ 
o 4♥,♠=cue-bid pro ♦. 

 

� 2NT-4♣,♦/?? 
Zahajitel vždy přijme transfer, odpovídající pasuje, nebo 4NT je dotaz na počet KF. Pomocí „malého 
transferu“ dražíme výzvu do slemu, pomocí „velkého transferu“ listy přesně na hru nebo se sílou 
aspoň na malý slem. 
 

� 2NT-4♥,♠/?? 
Odpovídající má aspoň sílu na výzvu do slemu. Stejná logika odpovědí je i po sledech 2NT-3♣/3♦-
4M, nebo 2NT-3♣/3M-4m. 
• 4NT bez fitu, minimum zahájení, odmítnutí 
• 5m  v dohodnuté barvě, minimum s fitem 
• 5NT maximum bez fitu 
• ostatní  maximum s fitem 
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Dražba po preventivních zahájeních 
Asi není potřeba nic zvláštního, svůj styl prevence už máte jistě nalezený. 

• Nová barva pod úrovní manše je F1 
• Zvýšení barvy zahájení je taktické nebo preventivní 
• Nabídka manše je to play 

Dražba po zahájení 3NT 
Opět nic nového, odpovídající skoro vždy pozná o jakou barvu se jedná a s beznadějným listem 
opraví do levné barvy. Veškeré nabídky levných barev jsou P/C, 4♥,♠ jsou to play. 

Slemové konvence 

Roman Key Card Blackwood – 4NT 
Blackwood na 5 klíčových figur (BW5) je dotazem na počet klíčových figur (KF) z pěti. Jsou jimi čtyři 
esa a trumfový král . Používáme po jednoznačném fitnutí barvy nebo, když poslední nabídka v barvě 
byla přirozeným ukázáním délky a partner skočil na 4NT. 
Příklady kdy 4NT jsou BW: 

• 1♥-1♠/3♠-4NT 
• 1♠-4NT 
• 1♦-1♥/3♦-4NT 
• 1♦-1♠/2♣-2♦/3♠-4NT 

Nabídka 4NT není BW když: 
� poslední nabídka byla NT 
� odmítnutí výzvy do slemu v levné barvě na 4. stupni 
� skok na 4NT, byla-li poslední nabídka  „čtvrtá“ barva. 

Příklady, kdy 4NT nejsou BW: 
• 1NT-4NT 
• 1♦-1♥/2♣-2♠/4NT 
• 1♦-1♠/2♥-3NT/4♦-4NT 
• 1♠-2♥/3♣-3NT/4♣-4NT 

Výjimky jsou ve sledech po zahájení 1NT nebo 2NT, popsány v příslušném oddílu. 
Odpovědi na dotaz 
� 5♣  1 nebo 4 KF 
� 5♦  0 nebo 3 KF 
� 5♥  2 KF bez trumfové Q 
� 5♠   2KF s trumfovou Q (nebo s délkovou rezervou v trumfech, kterou jsme doposud 

nedražili, při 10 kartách v trumfové barvě) 
� 5NT  3 KF s trumfovou Q 
 
Po odpovědi 5♣ nebo 5♦ se partner může zeptat na trumfovou dámu pomocí relé (nabídka nejbližší 
netrumfové barvy) 
 

� Po zásahu 
Kontra nebo zásah v barvě na dotaz typu "Blackwood" tj. na hlášku, ke které jsou odstupňované 
odpovědi, mění tyto odpovědi takto: 

� 1.stupeň   =  pas – 1/4 KF. 
� 2.stupeň     =  rekontra nebo kontra  - 0/3 KF. 
� 3.stupeň     =  nejbližší hláška 2 KF bez Q  
� 4.stupeň =  další hláška 2 KF s Q 
 

� Protivník kontruje odpověď na BW 
Veškeré pokračování je jako bez kontra, pouze pas je dotazem, zda neodevzdáváme 2 zdvihy 
v kontrované barvě. Partner reaguje jako po kontra na cue-bid a pasu partnera – viz dále 
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Josephine – 5NT 
Jedná se o hlášku skokem na 5NT, když poslední nabídka byla přirozeným ukázáním délky nebo po 
fitnutí barvy. Používá se výjimečně, když nemáme přehled o trumfových figurách do velkého slemu a 
nemůžeme použít jiný vhodný nástroj. 
Příklad(Dohodnutá barva jsou srdce) 
5NT-?? 

• 6♣ 0 TF 
• 6♦ 1TF 
• 6♥ 1TF, délková rezerva, nebo trumfový J 
• 7♥ 2TF 

 

RKCB – 5NT 
Používá se v soutěžní dražbě, když nám soupeři znemožnili použít 4NT jako dotaz. 
Příklad: 
1♣-4♠-5♥-pas/5NT = RKCB pro ♥ 
Odpovědi jako po RKCB – 4NT. 
 

Další konvence po použití RKCB 
po odpovědi na BW může dotazující použít dva různé nástroje k prozkoumání velkoslemových 
možností. 

• 5NT „Partnere draž krále v boční barvě odspodu až do úrovně 6 v dohodnuté barvě“. 
• Nabídka jiné než dohodnuté barvy (pozor na dotaz na trumfové Q) je tzv Doroszewicz 

 

� 5NT 
Příklad: 
Partner Ty 

1♠ 3NT* 
4NT 5♠ 
5NT 6♣ 
6♦ 6♥ 
7♠  

3NT= s fitem. Nadražil jsi trefového a srdcového krále, oba partner potřeboval. 
 
Partner Ty 

1♠ 3NT* 
4NT 5♥ 
5NT 6♣ 
6♥ 7♠ 

 
Slíbil jsi trefového i kárového krále. 
 

� Doroszewicz 
Příklad: 
Partner Ty 

1♥ 3NT* 
4NT 5♣ 
5♠ ?? 

Partnera zajímá co máš v pikách (pozor 5♦ by bylo dotazem na trumfové Q): 
• 5NT=bez K nebo Q 
• 6♣=Q 
• 6♦=K 

 
Po cue-bidové sekvenci často na 5NT můžeme ukázat i jen dámu v naší nebo partnerově dlouhé 
barvě, když krále už jsme slíbili, nebo ho ukázal partner. 
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Trumfová výzva - 5♥♥♥♥,♠♠♠♠ 
Trumfovou výzvou je skok v trumfech nebo zvýšení v drahé barvě na 5 stupeň. Tento skok říká: 
„Partnere, pasuj se slabými trumfy a draž malý slem, pokud máš dobré trumfy“.  
Čím se liší Josephine 5BT od trumfové výzvy 5♥/5♠ ?  

• 5BT zjišťuje možnost vydražení velkého slemu, jestliže má partner silné trumfy.  
• Pokud však máme naději na malý slem při dobrých trumfech partnera, použijeme trumfovou 

výzvu 5♥,♠. 
Dobré trumfy jsou takové, v kterých máme 2 TF (A, K, Q). Od tohoto pravidla existuje výjimka: 

Pokud jsme již svou licitací ukázali silnou barvu (převážně 6list), pak dobré trumfy jsou se 
třemi figurami (včetně J). 
Příklad: 

1♠ - 2♦ 

3♠ - 5♠ 

Rebid 3♠ ukazuje 6 dobrých ♠ (se slabou barvou musíme dražit jinak, např. 2NT). Odpovědí 
5♠ partner ukázal, že nemá žádnou figuru v ♠, ani 3listý fit. Aby zahajitel přijal výzvu do 
slemu, musí mít 3 figury včetně J, jinak bude slem velmi riskantní. 

Cue-bidy 
Cílem cue-bidu, ve smyslu slemového průzkumu, je ukázání kontroly 1. kola (A nebo šikena), nebo 2. 
kola (K nebo singl) v dražené barvě.  
 
Jak poznat, že je hláška cue-bidem ? 
Cue-bid je hláška na 4.stupni event. vyšším - nebo hláška 3♠ při fitu v ♥ - jestliže jsme si potvrdily 
trumfovou barvu, nebo jestliže z logiky dražby vyplývá, že tato hláška nemůže mít přirozený význam. 
V tomto druhém případě ustanovuje za trumfy posledně jmenovanou barvu. Zde jsou příklady: 

 

1♠ - 2♦: 
2♥ - 3♠: 
4♣ 

Jsou dohodnuty ♠ a 4♣ jsou cue-bidem „krátkosti“. Zahajitel mohl použít 3NT 
waiting bid. 

 
1♠ - 2♣: 
3♠ - 4♦: 

 

4♦ je potvrzení ♠ a cue-bid. Jak to víme, že 4♦ není přirozená odpověď ? Partner 
svojí odpovědí 3♠ vyloučil možnost 4listu v ♦ a tedy nabídka 4listu v ♦ nemá smysl. 

1♠ - 2♦: 
3♠ - 4♣: 

Tento případ je poněkud komplikovanější. Teoreticky 4♣ mohou být přirozené, 
můžeme mít rozlohu 5-5 nebo lepší v levných barvách. Mnohem častěji však 
budeme mít fit v ♠ a zájem o slem.  

 
Jestliže je shoda v levné barvě, hláška na 3.stupni rovněž není cue-bidem. Taková hláška má 
přirozený nebo polopřirozený význam – ukazuje zádrž. Prioritně ukazuje možnost závazku 3NT.  

Kdy používat cue-bidy ? 
Cue-bidy použijeme z důvodu oznámení zájmu o slem. Cue-bidy se používají pro: 

1.) ukázání kontrol 1. nebo 2. kola ve vedlejších barvách. 
2.) ukázání dosud neoznámené rezervy. 
3.) ukázání fitu. 
 

Při cue-bidování se řídíme zásadou postupného ukazování kontrol. Znamená to, že se draží 
nejbližší kontrola bez ohledu na její třídu (kontrola prvního či druhého kola), např. v sekvenci:  

1♠ - 3NT: 
4♣ - 4♦: 
4♠ - ?? 

Zahajitel vyloučil srdcové držení 
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1♠ - 2♦: 
3♥ - 4♣: 

Zahajitel ukázal rozlohu 5-5 v ♥+♠. Partner mohl silně potvrdit ♠ licitací 3♠. 
Odpověď 4♣ nemůže být přirozená (ze stejného důvodu, jako 4. barva). 4♣ jsou 
tedy cue-bid a potvrzená posledně jmenovaná barva, tedy ♥. 

1♠ - 2♣ 
3♥ - 4♦: 

Cue-bid pro ♥, fit pikový ukážeme nabídkou 3♠. 

 
Kdy je ukázání kontroly povinné ? 

Cue-bid kontroly ve vedlejší barvě je povinný, jestliže je pod úrovní manše po cue-bidu 
partnera. 

1♠ - 2♥: 
3♠ - 4♣ 

Jestliže v této sekvenci máme kontrolu v ♦, musíme ji ukázat cue-bidem bez ohledu na 
sílu, jelikož to je pod úrovní manše. Bude-li se chtít partner zeptat na rezervu, pak draží 
4♥ máme všechny kontroly, ale nejsem si jist že máme dostatečnou sílu.  

1♠ - 2♦: 
3♥ - 4♣ 

Partner potvrdil ♥ cue-bidem. Máme-li kontrolu v ♦, musíme ji ukázat bez ohledu na 
sílu (přestože můžeme mít veliké rozpětí 12+ FB).  
Jestliže partner bude potřebovat znát naši rezervu, pak licituje 4♥ a my jsme s rezervou 
povinni dražit dále (proč by jinak vyzýval do slemu hláškou 4♣ ?) 

1♠ - 2♦: 
2♥ - 3♠ 

Povinnost při slemové dražbě je rovněž cue-bidovat A nebo K v barvě partnera. Partner 
nám nepotvrdil ♠ od počátku ani se nesnažil sondovat náš list „forsírujícími 2NT“. 
Ukázal nám tím možnost slemu „na hracích zdvizích“. Máme-li v jeho barvě (zde v ♦) A 
nebo K, pak ho musíme oznámit cue-bidem. 

1♠ - 2♣: 
2♠ - 3♠ 

Licitace je velmi podobná. Pouze 2♣ nemuseli být přirozené. 

 
Musí cue-bid v partnerově barvě být figura ? 
 Jestliže partnerova barva slibuje nejméně 5list, pak cue-bid musí být A nebo K a nikoliv 
 krátkost – viz příklad uvedený výše. Pokud partnerova barva může být 4list, pak cue-bid může 
 být i krátkost.  
 

� Protivník kontruje cue-bid 
Jestliže soupeř kontruje cue-bid partnera, pak licitujeme: 

1.) rekontra je kontrola 1. kola, A nebo šikéna. 
2.) hláška v nové barvě - další cue-bid a současně ukazujeme, že v kontrované barvě se nebojíme 

ztráty 2 zdvihů, (máme Q nebo singl). 
3.) pas je dotaz na „podehratelnost“ cue-bidu. Po této odpovědi partner licituje: 

a.) Rekontruje s A nebo se šikénou  
b.) Licituje nový cue-bid, je-li nepodehratelný (KQ, singl). 
c.) Licituje trumfy, je-li podehratelný (Kx..). 

4.) návrat do barvy fitu - bez dalšího cue-bidu, ale nebojíme se odevzdání 2 zdvihů v kontrované 
barvě. 

 
 
 
 
 
 
 
 


