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Který list odpovídá dané dražbě? 

V níže uvedených příkladech jste vždy na pozici S. Který list z těchto uvedených odpovídá dané draž-

bě? Co byste zadražili v ostatních dvou případech? 

Kvíz je převzat z webových stránek anglického bridžového profesionála a reprezentanta  

Andrewa Robsona. 

 

Problém 1 

 

.Správná odpověď: a). 

Pokud se soupeři zastavili na nízkém stupni, je 

pravděpodobné, že mají cca 20-22 bodů, tedy u 

partnera najdete kolem 10 bodů. Není dobré 

nechat hrát soupeře příliš nízko, navíc, pokud mají 

oni fit, je vysoce pravděpodobné, že v některé 

z vašich barev máte fit i vy. Partner slyšel, že jste 

v prvním kole dražby pasoval, nebude vám tedy 

dávat tolik bodů ani optimální rozlohu, se kterou 

byste podnikli akci (pobídkové kontra nebo 

předražení) v prvním kole. Trochu nedostatkem 

vašeho listu je, že nemáte čtyřlist pikový, ale 

„nobody is perfect“. Pozice reopen vaši akci 

obhajuje, přinejhorším budete hrát 2 piky na sedm trumfů nebo vyženete soupeře na třetí stupeň 

v srdcích, které budete mít jistě větší šanci porazit než závazek 2 srdce. 

List b)  

S tímto listem byste na reopen pozici měli zadražit 2 piky – váš pětilist je sice špatný, ale partner 

slyšel, že jste nezasáhli na 1 srdce a že tedy nyní bojujete pouze na pozici reopen, tedy vaše piky jsou 

slabé. 

List c) 

S tímto listem musíte pasovat, máte sice ze všech tří listů nejvíce bodů, ale o to méně můžete 

očekávat od partnera. Máte špatnou rozlohu na pobídkové kontra a list vhodný spíše do obrany než 

do vlastního závazku, který byste nejspíš museli sehrávat na třetím stupni. Vaše QJ9 v srdcích vám do 

obrany nějaké zdvihy přinesou, do vlastního závazku ale jsou v podstatě bezcenné. 

  

http://www.andrewrobson.co.uk/
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Problém 2 

 

.Správná odpověď: b). 

Hláška 3 kára byla invitující (10-11 HCP) s káro-

vým pětilistem (čtyřlistem), bez drahého čtyř-

listu. 

Hláška partnera 3 srdce ukazuje rezervu a zádrž 

do 3NT s obavou buď o pikovou nebo trefovou 

barvu. Máte dobrou zádrž v pikách a nemáte 

zádrž trefovou, což dáte najevo právě hláškou 3 

piky. 

 

 

List a) 

Držíte obě zbývající barvy – trefy i piky, měli byste tedy dražit 3NT. 

List c) 

Jste příliš silný na hlášku 3 kára a navíc máte pikový čtyřlist. Vaše první hláška by teda měla být 1 pik, 

ev. kárový fit můžete ukázat později, preferenci má ukázat drahý čtyřlist. 
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Problém 3 

 

.Správná odpověď: a). 

Soupeři mají zcela zřejmě fit srdcový. Váš list je 

bezcenný pro obranu závazku 4 srdce, proto je 

vhodné skočit preemtivně na závazek 5 kár, 

v němž chcete být proti jejich závazku 4 srdce. 

Protože W ještě neměl šanci ukázat srdcový fit, 

který zřejmě má, je vysoce pravděpodobné, že 

zadraží 5 srdcí, což již může být o stupeň výše 

než je optimální závazek. 

 

 

List b) 

Zadražte 2 piky – zádrž v pikách s listem alespoň na výzvu, zádrží pikovou, bez zádrže srdcové a fitem 

károvým. 

List c) 

Zadražte 3NT, máte dost bodů, partner spíše bude mít bodů méně (oba soupeři dražili, body jsou 

tedy cca 20-20), a proto u něj můžete čekat spíše šestilist kárový. I proti takovémuto listu budou mít 

3NT velkou naději na úspěch: ♠xx, ♥Kx, ♦AJxxxx,  ♣xxx 
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Problém 4 

 

.Správná odpověď: a). 

Hláška 3 kára je žádost o doplnění v boční 

barvě. List a) je typickým listem – máte 5,5 ZZ a 

ledy list vhodný na výzvu, u partnera by se vám 

nejvíce líbily honéry v kárech, proto dáváte 

žádost o doplnění právě v kárové barvě. Má-li 

partner doplnění kárové, může vám stačit i 

relativně málo bodů ke splnění celoherního 

závazku v pikách, např. proti takovému listu: 

Qxx xxxx KJx xxx 

Pokud naopak bude mít partner body 

v srdcích, moc vám to ke splnění závazku 4 piky 

nepřinese, např. takovýto list:  

Kxx KQxx xxx Jxx 

Máte více bodů než v předchozím případě, přesto závazek 4 piky je nyní beznadějný. 

List b) 

Máte 4,5 ztrátových zdvihů, dražte 4 piky 

List c) 

S tímto listem byste zahájili 1 NT resp. 1 káro podle systému. 
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Problém 5 

 

.Správná odpověď: c). 

Rekontra partnera slibuje 10+ HCP obvykle bez fitu 

v barvě zahájení (pikách), i když některé páry mají 

domluveno, že třílistý fit se připouští. Každopádně 

rekontra partnera navozuje forsingovou situaci do 

dvou v barvě zahájení, váš pas na pozici S by tedy 

byl forsující. Máte-li spíše minimální a rozlohový 

list, pak byste měl zadražit svou barvu – tomu 

odpovídá list c), který je na spodní hranici zahájení, 

pokud ale např. nemáte dvoubarevné zahájení 5 

piků a 5+ v levné (obvykle 2 piky), pak se 

s takovýmto listem zahájit dá – splňuje pravidlo 20 

– součet bodů a počtu karet ve dvou nejdelších barvách je alespoň 20 (více o tomto pravidle si 

můžete přečíst zde). Nemůžete pak ale s takovýmto listem pasovat, tím byste dávali najevo list 

s běžným zahájením a spíše s defensívními ambicemi. 

List a) 

Tento list sice rovněž splňuje „Pravidlo 20“, ale pro zahájení 1 pik určitě není vhodný vzhledem 

k lokalizaci figur v krátkých barvách. Pokud máte v systému podprimérní zahájení 55, použijte ho, 

pokud ne, pak s tímto listem pasujte. 

List b) 

Zde máte běžné zahájení a defensívní hodnoty – pasujte a nechte akci na partnerovi. Váš pas je 

forsing na jedno kolo – pokud partner dá další kontra, bude trestné – pasujte (máte tři vysoké figury, 

nejspíš přinesou tři defensívní zdvihy s nadějí na další zdvih v pikách nebo snapy u partnera – partner 

svou dražbou vyloučil fit pikový). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.andrewrobson.co.uk/article/articles/792
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Problém 6 

 

.Správná odpověď: b). 

Vaše odpověď na pobídkové kontra partnera 

slibuje čtyřlist srdcový a sílu do 8 HCP.  

S listem a) byste tedy měli skočit v prvním kole 

dražby na 3 srdce.  

List c) je příliš plochý na dražbu 4 srdce, máte sice 

6 HCP, ale QJx v pikách nebudou do srdcového 

závazku příliš užitečné – pasujte, nebo když už 

chcete dražit, tak raději 3NT než 4 srdce. 

 

Optimální list pro zvýšení na 4 srdce je list b). Máte sice jen 4 HCP, ale všechny body v srdcích a 

rozloha 5431 s vyloučením pikovým. Představte si list partnera např. takto: 

♠x  ♥AQxx  ♦AJxx  ♣KQxx 

Závazek 4 srdce je „ložený“, pravděpodobně uděláte dokonce nadzvih a to máte dohromady s part-

nerem jen 20 HCP. Všechno dělá optimální rozloha (krátkosti ve dvou barvách ve vaší ruce a v ruce 

partnera a to, že proti těmto krátkostem nemáte zbytečné body). 

 


