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Soutěžní dražba 

Co zadražíte s těmito listy? Předpokládejte přirozenou dražbu. 

 

Rozdání 1 

 

 

 

Dnešní obvyklá praxe je, že nová barva na druhém stupni 

po zásahu partnera je konstruktivní (dobrý pětilist, invit), 

není však forsující. Partner může s minimem a tolerancí pro 

srdce pasovat, s rezervou a fitem dražit 3  nebo se super-

listem 4 . S misfitem  a šestilistem pikovým může dražit 2  

(s minimálním zásahem), ev. s rezervou a zádrží může dražit 

NT hlášku na druhém nebo třetím stupni. 

Pokud by W chtěl forsovat s vlastní srdcovou barvou, musel 

by nejprve dražit cuebid 2 , a teprve následně dražit svou 

barvu. 

 

 

Rozdání 2 

 

 

 

Hláška novou barvou na prvním stupni je čtyřlist a forsing 

na 1 kolo (partner může pasovat jen výjimečně s velmi sla-

bým zásahem a tolerancí pro piky). 

Alternativně lze dražit 1NT, zejména pokud máte dohodu, 

že hláška 1  by slibovala pětilist – v tomto případě je ale 

obtížné nalézt pikový fit, pokud partner nemá na svůj zásah 

bodovou nebo rozlohovou rezervu. 

  

2  

1  (1NT) 
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Rozdání 3 

 

 

 

Cue-bid barvy zahájení je forcing, ne nutně slibující fit 

v barvě partnera (rovněž pokud zahájení slibuje jen dubl 

trefový, např. ve 2/1 nebo Polském trefu, je nutno mít 

nějaký forcing, proto obětujeme přirozený význam hláš-

ky 2 ). 

Alternativou je hláška 2NT – výzva se zádrží trefovou bez 

fitu v pikách, ale hláška 2  má tu výhodu, že umožní 

vydražit ev. fit v srdcích nebo v kárech. 

 

 

Rozdání 4 

 

 

 

8-11 bodů, v zásadě se zádrží v barvě zahájení, ale 

v tomto případě nemáte příliš alternativu k této hlášce. 

Partner by měl vzít toto v úvahu, pokud bude chtít hrát 

např. 3NT, u částečného závazku 1NT tolik nevadí, když 

soupeři stáhnou károvou barvu (obvykle pětilist). 

  

2  (2NT) 

1NT 
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Rozdání 5 

 

 

 

Nová barva skokem na druhý stupeň slibuje dobrý 

šestilist a invit. Opět není forcing, pokud byste chtěli 

forsovat na vlastní barvě (nebo i s fitem), dražte nejpr-

ve cuebid barvy zahájení.  

 

 

 

 

 

Rozdání 6 

 

 

 

Viz rozdání 1 – hláška 2  partnera slibuje konstruktivní 

dražbu se srdcovým pětilistem (invitový list). Máte 

superlist se čtyřlistým fitem a krátkostí v barvě zaháje-

ní, dražte splintera.  

Alternativní hláškou jsou 4 , tím ovšem zrezignujete 

z možnosti vydražit srdcový slem, ke kterému stačí 

např. takovýto list partnera: 

Kx KJxxx xxx Axx 

 

 

2  

4  (4 ) 


