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Dražební kvíz 

Co zadražíte s těmito listy z pozice S?  

Rozdání 1 

 

. 

Hláška 3  by byla jen přelicitování (nikoli výzva), 

na hlášku 4  jste slabý, máte přesně na výzvu. 

To dáte najevo hláškou kontra (tzv. „maximum 

double“ – kontra na maximální zásah – nemáte 

k dispozici žádnou pomocnou barvu pod úrovní 3 

piků). 

Rozdání 2 

 

Hláška  

Závazek 3  asi spadne, problém ale je, že vaše 

kontra by byl „trial bid“, nikoliv trestné. Pasujte 

a doufejte v nejlepší, možná, že kontra dá váš 

partner, z jeho strany by kontra slibovalo ma-

ximum jeho hlášky 2 . Toto kontra jistě rádi 

propasujete. 

Rozdání 3 

 

Hláška  

V tomto případě, kdy dražil druhý soupeř, by 

kontra bylo trestné. Ve smyslu výzvy do hry má-

te k dispozici hlášku 3 . Hláška 3  by opět bylo 

pouze přelicitování. 

 

Rozdání 4 

 

Hláška  

Pokud jste zasáhli do dražby a partner vás zfito-

val, platí stejné principy jako po zahájení a zá-

sahu soupeřů. Kontra je v tomto případě „trial 

bid“, nikoliv trestné (máte fit, po kontra prvního 

obránce je pravděpodobný rovněž fit u soupe-

řů). V tomto případě by rozumnou alternativou 

byla i přímá dražba 4 , zatímco 3  by byly pouze přelicitováním. 

Správná odpověď: kontra 

Správná odpověď: pas 

Správná odpověď: 3  

Správná odpověď: kontra (4 ) 
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Rozdání 5 

 

Hláška  

Jste na pozici reopen a soupeři se zastavili na 

druhém stupni s fitem srdcovým. Je tedy pravdě-

podobné, že i vaše linka má fit v nějaké barvě a 

že body jsou rozloženy přibližně rovnoměrně 

mezi oběma linkami. Máte čtyřlist pikový, měli 

byste se pokusit reopenovat dražbu hláškou kontra. Není to ale bez rizika, pokud nemáte fit v pikách, 

budete muset hrát závazek na třetím stupni s nejistým fitem, proto i pas přichází v úvahu, zejména ve 

druhé hře. 

Rozdání 6 

 

Hláška  

Opět jste na pozici reopen a máte 11 FB. Nyní je 

ale problém, že kontrem byste donutili partnera 

dražit závazek na třetím stupni a navíc nemáte 

čtyřlist srdcový, pokud si partner vybere srdce, 

museli byste možná hrát závazek 3  na sedmifit. 

Hláška 2NT by byla pobídkou do levných, na ni byste ale měli mít rozlohu alespoň 5-4. 

Rozdání 7 

 

Hláška  

Hláška 2NT po této dražbě zcela jistě není přiro-

zená. Můžete mít domluvu s partnerem, že tato 

hláška je Lebensohl nebo (což je možná užiteč-

nější v takovéto sekvenci, kde bodová bilance je 

víceméně jasná) může slibovat dvě barvy, mezi 

nimiž chcete, aby se rozhodl partner. Partner má s velkou pravděpodobností čtyřlist srdcový, takže 

pokud byste si měli vybrat vy mezi trefy a srdci, pak 3  jsou lepší volba, ale hláška 2NT nechává vrát-

ka otevřená pro oba případy. Pokud partner zalicituje 3 , zapasujete je, pokud zadraží 3 , opravíte 

do 3 . 

Rozdání 8 

 

Hláška  

Rádi byste dali trestné kontra, vaše kontra by ale 

bylo „responsive“. Jestli něco dražit, tak 3NT, 

lepší je ale pasovat a počkat si, zda partner se 

zřejmou krátkostí pikovou neobnoví dražbu kon-

trem – to s chutí zapasujete. 

Správná odpověď: kontra (pas) 

Správná odpověď: pas 

Správná odpověď: 2NT (3 ) 

Správná odpověď: pas (3NT) 


