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Dražební kvíz – „Pass, Double, Overcall“ 

Připraveno podle kvízu Larryho Cohena 

 

Co budete dražit s tímto listem? 

Rozdání 1 

 

Obě linky ve druhé, RHO zahajuje 1. 

Správná odpověď: 1 

Na kontra a následně dražbu piků jste příliš slabí, to by slibovalo 17+ HCP. Pokud by na vaše 

kontra partner zadražil 1NT nebo 2, pak byste museli pasovat a mohl by vám tak utéci závazek optimální závazek 

v pikách, kde byste mohli mít osmikartový fit, zatímco závazek 2 je možná jen na sedm trumfů. Když zasáhnete  

1, možná budete moci ještě dražit srdce v dalším kole dražby a ukázat tak obě své drahé barvy v rozloze 5-4. 

Jediné, co se vám může stát, je, že všichni zapasují 1 a přitom budete mít fit srdcový a misfit pikový. Tato 

varianta je ale málo pravděpodobná, pokud bude partner slabý, pak pravděpodobně znovuotevřou dražbu 

soupeři. 

 

Rozdání 2 

 

Obě linky v první hře, RHO zahajuje 2. 

Správná odpověď: pas 

Máte sice 13 HCP, ale nevhodnou rozlohu na kontra nebo zásah 3, nic jiného než pas nepřichází 

v úvahu. Máte ještě partnera na reopenu, který samozřejmě v takových situacích musí být agre-

sívnější a počítat s tím, že jste mohli mít takovýto typ listu a takovouto sílu. 

 

Rozdání 3 

 

Obě linky ve druhé hře, RHO zahajuje 3. 

Správná odpověď: kontra 

Jste příliš silný na dražbu 3. Máte list se 4 ztrátovými zdvihy, stačí vám nalézt u partnera 

např. dámu srdcovou a 4 (ev. 4, má-li partner srdce) budou ložené. Dražte kontra a ná-

sledně piky. Alternativní hláškou jsou podle L. Cohena 4, nevýhodou této hlášky ale je, že neinformuje vašeho 

partnera o síle vašeho listu, aby se mohl správně rozhodnout, pokud bude druhý soupeř dražit 5. 

  

https://www.larryco.com/bridge-quiz/detail/14
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Rozdání 4 

 

Jste ve druhé proti první, RHO zahájil 1. 

Správná odpověď: pas 

Máte sice dolní hranici na zásah 1NT (15-18 HCP), ale s tímto plochým listem byste měli pasovat, 

jste-li ve druhé hře. Pokud jste odvážní a zvolíte hlášku 1NT, musíte se připravit na to, že občas 

bude váš výsledek -1100, s čímž váš partner a ev. spoluhráči v týmu nebudou jistě příliš nadšeni. 

 

Rozdání 5 

 

Obě linky ve druhé hře, RHO zahajuje 3. 

Správná odpověď: 3NT 

Pokud soupeři zablokují na vysokém stupni, vždy uvažujte o hlášce 3NT, pokud máte zdroj 

zdvihů v levné barvě a dobré zádrže (nebo alespoň jednu zádrž) v barvě bloku. Pokud např. zvolíte kontra, co 

budete následně dražit na předpokládané 3 partnera? Celá hra v kárové barvě je jistě méně pravděpodobná 

než 3 NT – představte si u partnera např. K10xx xx xxx QJxx a závazek 3NT je téměř ložený. Když ho ne-

zdražíte nyní vy, nikdo to za vás neudělá. 

 

Rozdání 6 

 

Obě linky v první hře, RHO zahájil 1. 

Správná odpověď: pas 

Máte sice 12 HCP a pětilist trefový, ale téměř všechny vaše body jsou ve vedlejších barvách. Na 

zásah 2 byste měli mít kvalitnější barvu nebo šestilist. Pokud by RHO zahájil 1, nabízela by se hláška kontra, 

po zahájení 1 ale kontra nepřichází v úvahu vzhledem k vaší rozloze s dubl pikovým. 

 

Rozdání 7 

 

Obě linky v první hře, RHO zahájil 3. 

Správná odpověď: 3NT 

Máte 16 HCP a nevhodnou rozlohu na kontra vzhledem ke svému pouze dubl srdcovému. Musíte 

risknout hlášku 3NT, pokud zapasujete, budete nejspíše bránit tento závazek. Pokud budete předpokládat, že 

RHO má cca 8-10 a vy máte 16 HCP, lze předpokládat, že zbytek bodů bude přibližně rozložen rovnoměrně, tj. na 

partnera nějaké body vycházejí, ne vždy bude vaše akce úspěšná, ale v bridži není nic deterministické. Výhodou 

vašeho listu je dobré držení kárové, v této barvě máte téměř jistě dvě zádrže a také střední karty v trefech a 

pikách se mohou hodit při vypracovávání zdvihů. 

 

 


