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Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle zdrojů z webu ACBL a dalších webových zdrojů 

 

Obě tyto konvence slouží k vydražení dvoubarevných listů (alespoň 5-5) po zahájení soupeřů 1 v bar-

vě.  

Základní rozdíl spočívá v tom, že konvence Ghestem jednoznačně určuje obě barvy, zatímco konven-

ce Michaels (v kombinaci s neobvyklými 2NT) je dvouznačná. 

Michaels + Unusual 2NT 

Problém s konvencí Michaels spočívá mj. v tom, že existuje několik jejích verzí, lišících se významem 

cue-bidu a neobvyklých 2NT. Jako standardní se obvykle označuje verze, kde cue-bid znamená dru-

hou barvu drahou nebo levnou než je barva zahájení a jednu z dvou barev z opačné kategorie – viz 

tabulka: 

Varianta 1 

Zahájení Cue-bid 2NT 

1 kára + drahá obě drahé* 

1 trefy + drahá obě drahé 

1 piky + levná obě levné 

1 srdce + levná obě levné 

* některé páry používají po zahájení 1 hlášku 2 s oběma drahými pětilisty 

Obměněnou a vcelku hojně používanou variantou Michaelsových cuebidů je varianta, kdy neobvyklé 

2NT jsou vždy dvě nejnižší nedražené pětibarvy a cuebid jsou zbylé dvě varianty – viz tabulka: 

Varianta 2 

Zahájení Cue-bid 2NT 

1 piky + kára/srdce kára + srdce 

1 piky + trefy/srdce trefy + srdce 

1 piky + levná obě levné 

1 srdce + levná obě levné 

Další obměnou je varianta, kdy Michaelsův cue-bid po zahájení „1 v levné“ znamená obě drahé barvy 

– viz tabulka 

Varianta 3 

Zahájení Cue-bid 2NT 

1 obě drahé kára + drahá 

1 obě drahé trefy + drahá 

1 piky + levná obě levné 

1 srdce + levná obě levné 
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Poznámky 

 Otázkou dohody je, s jak silnými listy Michaelse používat. Existuje opět několik „škol“. 

o dražit Michaelse pouze s podprimérními listy (cca 6-10 FB), jinak zasahovat hláškou 

v barvě a následně ev. dražit druhou barvu 

o dražit Michaelse buď s podprimérními listy (6-10) nebo naopak se silnými listy (cca 

16+), jinak zasahovat hláškou v barvě a následně ev. dražit druhou barvu 

o dražit Michaelse s jakkoliv silným listem 

 Michaelse lze použít rovněž, pokud oba soupeři dražili na prvním stupni (např. 1 - pas - 1) 

o obvyklá dohoda je taková, že cue-bid první barvy (2) je Michaels slibující dvě zbylé 

barvy alespn 5-5 (jinak dáváte kontra), zatímco druhá barva (2) je přirozená (ob-

vykle dobrý šestilist nebo velmi dobrý pětilist, který chcete hrát i proti zřejmému 

čtyřlistu u soupeřů) 

 Michaelse lze použít i proti blokujícímu zahájení, v tomto případě se většinou používá 

s dvoubarevným listem s nespecifikovanými dvěma barvami (viz třetí příklad dole) 

Příklady: 

 

2 = Michaels (kára + srdce) 

 

 

2 = přirozené, dobrý 6-list 

 

 

2 byl přirozený blok na kárech 

3 = silný dvoubarevný list 

partner s tolerancí pro srdce bude dražit 

3, S následně 3 slibující piky+trefy 

 

Další dražba po Michaelsovu cuebidu 

 Partner většinou draží proti minimální variantě, tj. vybírá známou barvu, ev. draží nižší 

z neznámých barev ve smyslu Pass/Correct. 

 Se silným listem může partner dražit 2NT, resp. barvu zahájení (GF nebo zájem o slem v jedné 

z partnerových barev) 

 Pokud hráč, který použil Michaelse draží dobrovolně dál, slibuje silný list (16+) 
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Ghestem 

Výhodou této konvence je, že jednoznačně specifikuje obě barvy – viz tabulka 

Zahájení Cue-bid 2NT 3 trefy (2 kára)* 

1 piky + kára kára + srdce srdce + piky 

1 piky + trefy trefy + srdce srdce + piky 

1 piky + trefy trefy + kára piky + kára 

1 srdce + trefy trefy + kára srdce + kára 

*2 kára se namísto 3 trefů používají pouze po zahájení 1 tref 

Systém hlášek je následující: 

 2NT znamenají vždy dvě nejnižší nedražené barvy 

 3 trefy (po 1 trefu 2 kára) znamenají vždy dvě nejvyšší nedražené barvy 

 cue-bid znamená vždy dvě od sebe nejvzdálenější barvy 

Konvenci Ghestem lze opět omezit na sílu do primérky, resp. konstruktivní dražbu (10+FB) nebo vari-

antu slabých (6-10) nebo silných listů (16+) – podobně jako u Michaelse. 

Většinou se používá ve smyslu konstruktivního zásahu (10+ FB bez horního omezení síly) 

Další dražba pro Ghestemu 

Kromě pasovatelného výběru barvy má partner možnost forsovat: 

 nižší barvou, kterou zasahující nemůže mít – výzva do hry, obvykle s fitem alespoň pro jednu 

z barev 

 vyšší barvou, kterou zasahující nemůže mít – GF, slemové ambice 

Příklad: 

(1) piky + trefy 

(2) invit, obvykle s pikovým nebo trefovým fitem 

(3) minimum 

(4) měl jsem výzvu s pikovým fitem 

 

 

Obrana proti Michaelsovu cuebidu a neobvyklým 2NT 

Dražbu po Michaelsovi musíme rozlišit na dvě situace 

 jsou známy obě soupeřovy barvy (např. 1 - 2NT, nebo po Ghestemovi 1 - 2) 

 je známa pouze jedna soupeřova barva (např. 1 - 2 v klasickém Michaelsovi)  

  

W N E S 

1 2(1) pas 3(2) 

pas 3(3) pas pas (4) 

pas    
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V obou případech platí tyto zásady: 

 kontra je vždy orientováno trestně, tj. zamýšlíme kontrovat soupeřův závazek, všechny následu-

jící kontra od obou partnerů jsou trestná 

 zvýšení partnerovy barvy je přirozené a znamená cca 7-10 FB ( ke zvýšení drahé barvy stačí 3-

listý fit, ke zvýšení levné barvy potřebujeme minimálně čtyřlist) 

 zvýšení na čtvrtý stupeň skokem je preemptivní (zejména v levné barvě) 

Příklady: 

(1) Michaels, piky + levná 

(2) limitované zvyšení (7-10 FB) 

 

 

 

 

(1) Michaels, obě drahé 

(2) preemptivní zvýšení kár 

 

 

 

 

Dražba jedné ze soupeřových barev: 

 Pokud je známa pouze jedna ze soupeřových barev, pak dražba této barvy znamená minimálně 

„limit raise“ (invit +) v barvě zahájení partnera 

Příklad: 

(1) Micheals, srdce + levná 

(2) alespoň výzva s fitem 
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 Jsou-li známy obě barvy zásahu, pak platí tato pravidla: 

o dražba vyšší ze soupeřových barev = alespoň invit s fitem v barvě zahájení 

o dražba nižší ze soupeřových barev = 10+ FB, 5+karet ve čtvrté barvě 

o dražba čtvrté barvy na 3.stupní = 7-10 FB, přirozené, neforsující 

Příklady:¨ 

 

(1) Michaels, obě drahé 

(2) alespoň výzva s fitem trefovým 

 

 

 

 

 

(1) Michaels, obě drahé 

(2) 10+FB, 5+kár 

 

 

 

 

 

(1) Michaels, obě drahé 

(2) 5+ trefů, 7-10 FB, neforsující 

 

 

 

 

 

 

(1) Michaels, srdce + levná 

(2) přirozené, 7-10 FB, neforsující 

Není-li známa druhá barva soupeřů, pak obě 

neznámé barvy jsou přirozené 
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Leaping Michaels 

Jedná se o hlášky 4 nebo 4 po zahájení slabým dvoutrikem v drahé. Tyto hlášky znamenají silný 

dvoubarevný list (alespoň 5-5, ale často ještě rozlohovější) s draženou levnou a druhou drahou bar-

vou. 

Poznámka: 

Lze jej použít i po bloku v levné barvě: 

 po zahájení 2 (přirozené, slabé) znamen ají 4 silný dvoubarevný list s trefy + jednou ne-

známou drahou 

 po zahájení 3 znamenají 4silný dvoubarevný list  s káry a jedno neznámou drahou 

Obdobně by bylo možno použít Leaping Michaelse po zahájení 2 Multi: 

 4/4 znamenají silný dvoubarevný list s draženou levnou a jednou neznámou drahou (dou-

fejme, že ne tou, kterou má zahajitel) 

Pokud hrajeme Leaping Michaelse, pak cuebidy (2) - 3 resp. (2) - 3 znamenají silný pravidelný 

list bez fitu pro drahou, dotaz na zádrž do 3NT. 

Příklady:¨ 

 

(1) 5+trefů, 5+ piků, silný list 

 

 

 

(1) trefy + drahá 

(2) dotaz na drahou 

 

 

 

 

(1) kára a srdce 
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(1) kára a drahá 

(2) pass/correct 

 

 

 

Sandwich NT 

Tato konvence značí dražbu 1NT poté, co oba soupeři dražili svou barvu. Typicky se používá po draž-

bě soupeřů  „1 v levné – 1 v drahé“ a slibuje přesně čtyřlist v druhé drahé a 5+ karet ve druhé levné. 

Výhodou je, že s takovýmto typem listů nemusíte dávat kontra nebo dražit 2 ve druhé levné, ale 

přesně ukážete takovýto typ listu v síle přibližně 8-14 FB: 

Mírnou nevýhodou je, že tato konvence ubírá možnost dražit 1NT v přirozeném významu, pokud ale 

již dražili oba soupeři, pak obvykle BT závazek z naší strany nebude příliš dobrý a přirozená dražba 

1NT zejména ve druhé může být i docela nebezpečná, hrozící několika kontrovanými pády. 

Příklad: 

1NT znamená  dvoubarevný list přesně se čtyřmi piky 

a 5 a více káry v síle zásahu (8-14 FB) 


