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MINORWOOD / REDWOOD 

 

Zpracoval: Nulíček Vladimír 

podle různých webových zdrojů 

 

 

Každému jen trochu pokročilejšímu bridžistovi jsou známy konvence, běžně používané ve slemové dražbě ke zjiš-

tění počtu es, resp. klíčových karet. Neznámější z nich jsou: 

✓ „klasický Blackwood“ – dotaz na počet es (odpovědi mohou být různé podle dohody s partnerem – ne-

zkrácené, zkrácené, 0314 nebo 1430, rovněž další dotazy mohou být různé – na počet králů, na figury 

v konkrétní barvě apod.) 

✓ RKCB – dnes asi nejčastěji používaná verze, dotaz na 5 klíčových figur (4 esa a krále trumfového), větši-

nou doplněný dalším ev. dotazem na dámu trumfovou 

✓ Gerber – dotaz 4 - dnes již nepříliš používaný (některé páry jej používají po zahájení 1NT, kde přímá 

dražba 4NT je výzva do slemu) 

✓ Allum – podobně jako RKCB, ale zahrnuje 6 figur (4 esa a KQ v trumfech) – kvůli nejasnosti ohledně držení 

trumfového krále, resp. dámy je dnes již téměř nepoužívaný a nahrazený RKCB s následným dotazem na 

dámu trumfovou 

Výše zmíněné konvence jsou dobře použitelné, pokud vaše trumfová barva jsou srdce nebo piky, kde máte např. 

po odpovědi 5 dostatek prostoru např. na dotaz na trumfovou dámu pod úrovní pěti v barvě (to je také jeden 

z důvodů, proč se dnes hraje spíše varianta odpovědí 1430 než 0314 – jsou-li trumfy srdce a přišla odpověď 5 kár, 

což v klasické variantě 0314 znamenalo 1 eso, nebyl již prostor pro dotaz na trumfovou dámu). Pokud je ale vaše 

dohodnutá barva trumfů levná, pak příliš prostoru na další dotazy nemáte (např. jsou-li sfitovanou barvou trefy, 

pak již odpověď 5 kár je nad úrovní hry – většina párů to řeší tak, že v tomto případě jsou 5NT konečným závazkem, 

nebo používají tzv. „last train“ – hlášku 5 jako „transfer“ do 5NT, aby přímá dražba 5NT zůstala pro účely dalšího 

dotazu, např. na počet králů). 

Aby tento problém vyřešili, používají někteří pokročilejší hráči konvence Minorwood nebo Redwood (někdy též 

nazývanou „Kickback“), které budou podrobněji popsány v tomto článku. 

MINORWOOD 

Pokud je explicitně nebo implicitně sfitována levná barva, pak hláška 4, resp. 4 je dotaz na počet klíčových 

figur, tj. 4 esa a krále trumfového. Odpovědi jsou stejné jako u RKCB, tedy pokud hrajete 1430, pak: 

Odpověď na dotaz 4 na dotaz 4 

4 1 nebo 4 KF --- 

4 0 nebo 3 KF 1 nebo 4 KF 

4 2KF bez Q  0 nebo 3 KF 

4NT 2KF + Q  2KF bez Q  

5 --- 2KF + Q 

DOTAZ NA DÁMU TRUMFOVOU  

Pokud odpověď již nezahrnuje informaci o držení trumfové dámy (spolu s dvěma KF), pak nejbližší hláška v barvě 

je dotazem na tuto dámu. 
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Odpovědi na tento dotaz jsou následující 

✓ 5 v barvě trumfů resp. 5NT  – nemám dámu trumfovou 

✓ hláška v jiné barvě – mám dámu trumfovou a krále v dané barvě (při dvou a více králích oznamujeme 

nejnižšího krále) 

✓ 6 v barvě trumfů – mám dámu trumfovou a žádného vedlejšího krále 

 

Příklad: 

2 - 5+kár, GF 

3 - fit kárový (3+)4 

3 - cue-bid, popírá srdcový 

4 - Minorwood (implikuje srdcový cue-bid) 

4 - 0 nebo 3 klíčové figury 

5 - dotaz na dámu (4NT by byla stopka) 

              5 - mám dámu károvou a krále pikového 

  

 

Hlášky 4NT a 5 v barvě trumfů po Minorwoodu nikdy nejsou další dotaz, ale konečný závazek! 

DALŠÍ DRAŽBA  

Existuje celá řada variant další dražby po konvenci Minorwood. Nejobvyklejší dohoda je, že dražba 5 v barvě vyšší, 

než je barva trumfů je dotaz na krále (buďto na počet vedlejších králů, ev. tzv. „SKA – Specific King Ask“, tj. dotaz 

na konkrétní krále) 

Příklad: 

2 - 3+trefů, GF 

3 - trefový 4+list 

4 - Minorwood  

4 - 1 nebo 4 klíčové figury 

 

✓ 4 – dotaz na dámu trefovou (viz výše) 

✓ 4 – volná hláška (může být využita podle dohody s partnerem např. jako SSA – viz níže. pokud by ale 

odpověď na Minorwood byla 5, pak by se jednalo o dotaz na trumfovou dámu) 

✓ 4NT – stopka 

✓ 5 – stopka 

✓ 5 – dotaz na krále (podle dohody buďto na počet králů nebo SKA) 

✓ 5 – může být podle dohody např. SSA – viz níže 

 

V případě, že je zfitována kárová barva: 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Vy 

1 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6  

Partner Vy 

1 2 

3 4 

4 ??? 

Partner Vy 

1 2 

3 4 

4 ??? 
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✓ 4 – dotaz na dámu trumfovou 

✓ 4NT – stopka 

✓ 5 – pokud odpověď na Minorwood byla 4, je toto dotaz na dámu trumfovou 

✓ 5 – stopka 

✓ 5 – dotaz na krále (počet králů nebo SKA) 

 

DOTAZ NA KRÁLE (SPECIFIC KING ASK – SKA) 

Dalším dotazem po použití konvence Minorwood (resp. Redwood) je dotaz na krále. K tomu účelu se používají 

tyto hlášky: 

✓ 5 - jsou-li trumfovou barvou trefy 

✓ 5 - jsou-li trumfovou barvou kára 

P.S. SKA slibuje všechny klíčové karty vč. trumfové dámy (resp. adekvátní délku trumfů, kde nevadí chybějící 

dáma). 

Odpovědi jsou následující: 

✓ 5NT – nemám žádného bočního krále 

✓ s jedním králem dražíme barvu příslušného krále 

✓ s dvěma králi dražíme bližší hlášku 

✓ s třemi králi dražíme 7NT 

SPECIFIC SUIT ASK – SSA 

Volné hlášky, které se nepoužívají jako dotaz na trumfovou barvu, resp. na krále, je možno využít jako tzv. SSA 

dotaz. Jedná se o dotaz na konkrétní barvu, kde nás zajímá, zda má partner kontrolu třetího kola dané barvy. 

Pozitivní odpověď se dává s těmito drženími v příslušné barvě: x / xx / Qxx / Kxx / Axx. Máme-li některé z těchto 

držení dražíme 7 v barvě trumfů, pokud ne, dražíme 6 v barvě trumfů. 

Příklad: 

 

2 - inverted, 4+ kár bez drahého 4listu 

4 - Exclusion BW (pozor, pokud byste hráli Redwood, byl by to RKCB) 

5 - 2/5 klíčových figur mimo srdce 

5 - SSA v pikách 

 

Jih má dubl pikový, což splňuje podmínku pro pozitivní odpověď na SSA, draží tedy 7.   

    

KDY SE JEDNÁ O MINORWOOD? 

Jedním z největších problémů při používání konvence MInorwood je to, že hláška 4 v levné může mít v některých 

případech jiný význam než dotaz na klíčové figury v dané levné barvě, např. může být přirozená (např. v soutěžní 

dražbě), nebo může být invitem do slemu (výzvou ke cue-bidům). Je nutno mít tedy přesnou dohodu, kdy se 

jedná o Minorwood a kdy nikoliv. 

  

N S 

1 2 

4 5 

5 7 
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Doporučuje se dodržovat tyto dohody, kdy 4 v levné jsou Minorwoodem: 

✓ pokud jste v GF (např. po 2/1, zahájení 2, zahájení 1NT a silné dražbě apod.) 

o máte fit v levné barvě (explicitně dražený nebo zřejmě implikovaný)  

o nemáte zároveň fit v drahé barvě 

o i když je fit v levné oznámen až hláškou 4 v levné 

✓ pokud nejste v GF 

o skok na 4 v levné je obvykle Minorwood, pokud se nejedná o slabý skok 

o zvýšení výzvy na čtvrtý stupeň je Minorwood (nepoužíváme reinvit over invit) 

Kdy 4 v levné není Minorwood? 

✓ pokud nejste v GF a jedná se o soutěžní dražbu 

✓ pokud máte sfitovanou drahou barvu 

Příklady: 

  

Ve všech příkladech A-D je hláška 4 v levné barvě Minorwood. 

Příklad A: 2 je inverted minor 10+ HCP, 2NT byl GF 

Příklad B: 2 je inverted minor 10+ HCP, 3 byl v tomto případě pouze invit, 4 není reinvit, ale Minorwood 

Příklad C: 2/1 je GF, 3 je 4 list trefový, 4 jsou fit a zároveň Minorwood 

Příklad D: 3 jsou tranfer do kár, 3 je krátkost piková a GF, po odmítnutí zahajitelem hláškou 3NT jsou 4 Minorwood 

(zahajitel slíbil dubl káro, fit je dán implicitně) 

 

 

 

 

 

V příkladech E a F hláška 4 v levné není Minorwood. 

Příklad E: Máte fit srdcový, trefový fit mít můžete a nemusíte (hláška 2 se používá jako GF často i s dublem a fitem pro 

drahou barvu zahájení), 4 jsou v tomto případě cue-bid pro srdce. 

Příklad F: Jedná se o soutěžní dražbu, vaše linka není v GF, 4 je v tomto případě pasovatelná hláška. 

 

REDWOOD 

Abyste se vyhnuli nejasnostem ohledně toho, zda hláška 4 v levné barvě je či není Minorwood, lze použít hlášku 

o stupeň vyšší, než je barva trumfů, tzv. Redwood  

✓ je-li sfitovaná barva trefová, pak dotaz na klíčové figury jsou 4 

✓ je-li sfitovaná barva kárová, pak dotaz na klíčové figury jsou 4 

Konvence se nazývá Redwood proto, že dotazem je vždy červená barva (kára nebo srdce). 

A 

Partner Vy 

1 2 

2NT 4 

C 

Partner Vy 

1 2 

3 4 

B 

Partner Vy 

1 2 

3 4 

D 

Partner Vy 

1NT 3 

3 3 

3NT 4 

E 

Partner Vy 

1 2 

3 3 

4  

F 

Partner RHO Vy LHO 

1 1 2 3 

4    
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Pokud je tato konvence rozšířena i na drahé barvy (přesněji řečeno srdce, kdy tedy dotaz namísto 4NT jsou 4), 

hovoří se někdy o konvenci „kickback“. Její výhodou je posun odpovědí u srdcové barvy o jeden stupeň dolů, což 

dává více prostoru např. dotazu na dámu trumfovou. Pokud se ale hraje RKCB 1430, pak není nutno posouvat 

dotaz pro srdcovou barvu na úroveň 4 a tuto hlášku tak lze využít např. pro účely cue-bidu. 

Odpovědi na konvenci Redwood resp. Kickback jsou obdobné jako na RKCB nebo Minorwood. 

Trumfy   

Odpověď na dotaz 4 na dotaz 4 

4 1 nebo 4 KF --- 

4 0 nebo 3 KF 1 nebo 4 KF 

4NT 2KF bez Q  0 nebo 3 KF 

5 2KF + Q  2KF bez Q  

5 --- 2KF + Q 

 

MINORWOOD S MOŽNOSTÍ SWITCHE  

Konvence Minorwood umožňuje ještě jednu speciální variantu, a to přesunutí dotazu (switch). Hlášky +1 jsou 

v tomto případě přesunutím dotazu a ostatní odpovědi se tím o jeden stupeň posouvají oproti Minorwoodu, tj. 

v podstatě jsou shodné jako u Redwoodu. 

 

Odpověď na dotaz 4 na dotaz 4 

4 switch --- 

4 1 nebo 4 KF switch 

4 0 nebo 3 KF 1 nebo 4 KF 

4NT 2KF bez Q  0 nebo 3 KF 

5 2KF + Q  2KF bez Q  

5 --- 2KF + Q 

Odpovědi na switch jsou stejné jako u Redwoodu. 

 

Příklad 

Máte takovýto list: 10 98 AKQJ76 K732 

Partner dražil Minorwood 4, z vaší strany ale bude možno rozhodnout o závazku lépe 

vzhledem k vaší kárové barvě, můžete tedy použít switch 4. Partner vám v tomto pří-

padě odpoví 4, tj. 3 klíčové figury. Můžete položit dotaz na dámu trefovou 5 a po 

pozitivní odpovědi partnera 5 (mám dámu, a ještě krále srdcového) bez problémů vy-

dražíte velký slem. Pokud byste vy odpověděl na Minorwood, partner by měl rozhodování mnohem těžší a patrně 

byste skončili pouze v 6).  

Ruka partnera vypadala takto: A3 AK62 92 AQJ106 

 

  

Partner Vy 

1 2 

2 3 

4 ??? 
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Další výhodou switche je to, že list, který se popíše (ohledně počtu klíčových figur bude na stole): 

 

Příklad 

Pokud by na Minorwood odpověděl partner, byl by známý jeho počet klíčových figur. 

Použije-li switch 4, pak se popíšete vy jako dummy a pro obranu bude těžší zjistit cel-

kový počet klíčových figur vaší linky. 

 

 

 

OPTIONAL MINORWOOD 

Optional Minorwood má své místo zejména v případě, že sfitování levné barvy proběhne až na čtvrtém stupni a 

může tedy být pouze slemovou výzvou. Přitom hráč, který draží hlášku 4 v levné barvě musí být nelimitovaný. 

 

Příklad: 

 

Hláška 2byla GF s 5+listem károvým. Rebid zahajitele 3 slibuje rozlohu 5 piků a 4 trefy 

a ne úplně minimální list (cca 14+ HCP). Máte-li zájem o průzkum trefového slemu, pou-

žijete Optional Minorwood 4, na který partner odpovídá následovně (používáme 

schéma 1430): 

 

✓ 4 - minimální list, bez zájmu o slem 

o 4♥ - opakovaný dotaz, mám velmi dobrý list, potřebuji vědět počet klíčových figur pro trefy 

▪ 4♠ – 1 klíčová figur (4 KF jsou negativní hláškou 4 vyloučeny) 

▪ 4NT – 0 klíčových figur (3 KF jsou negativní hláškou 4 vyloučeny) 

▪ 5 – 2 klíčové figury bez dámy trefové 

▪ 5 – 2 klíčové figury s dámou trefovou (jsme sice již nad úrovní 5, ale s 2+Q by to 

nemělo vadit) 

o 4NT – stopka 

✓ 4♥ – 1 nebo 4 klíčové figury (při 0 KF by zahajitel použil negativku 4) 

✓ 4♠ – 3 klíčové figury (při 0 KF by zahajitel použil negativku 4) 

✓ 4NT – 2 klíčové figury bez dámy trefové 

✓ 5 - 2 klíčové figury s dámou trefovou  

  

Po odpovědi na počet KF je další barva v pořadí dotazem na trumfovou dámu a další dotaz je SKA (platí opět 

obecná zásada, že hláška 4NT po odpovědi na počet KF je vždy stopka). 

 

Obdobné schéma by platilo pro sfitovanou károvou barvu (dotaz 4): 

✓ 4 - minimální list, bez zájmu o slem 

o 4 - opakovaný dotaz, mám velmi dobrý list, potřebuji vědět počet klíčových figur pro trefy 

▪ 4NT – 1 klíčová figur (4 KF jsou negativní hláškou 4 vyloučeny) 

▪ 5 – 0 klíčových figur (3 KF jsou negativní hláškou 4 vyloučeny) 

▪ 5 – 2 klíčové figury bez dámy trefové 

▪ 5 – 2 klíčové figury s dámou trefovou  

o 4NT – stopka 

Partner Vy 

1 1 

2 4 

4 ??? 

Partner Vy 

1♠ 2 

3 4 

???  
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✓ 4 – 1 nebo 4 klíčové figury (při 0 KF by zahajitel použil negativku 4) 

✓ 4NT – 3 klíčové figury (při 0 KF by zahajitel použil negativku 4) 

✓ 5 – 2 klíčové figury bez dámy trefové 

✓ 5 - 2 klíčové figury s dámou trefovou  

DRAŽBA S  ŠIKENOU  

Má-li odpovídající hráč na Minorwood, resp. Redwood šikenu ve vedlejší barvě, může ji oznámit takto: 

✓ 5NT – s šikenou a sudým počtem klíčových figur (2/4. s žádnou KF odpovězte normálně) 

✓ 5 – šikena v příslušné barvě a lichý počet klíčových figur (1/3) – platí pro dotaz 4 Minorwood, 

resp. 4 Redwood 

✓ 5, 6– šikena v příslušné barvě a lichý počet klíčových figur (1/3) – platí pro dotaz 4 Minorwood, 

resp. 4 Redwood 

 

SOUVISLOSTI  

VOLNÁ HLÁŠKA 4NT  

Hrajete-li konvenci Minorwood, případně Redwood, pak hláška 4NT není nikdy dotazem na klíčové karty, pokud 

máte sfitovanou levnou barvu. Tuto hlášku máte tak k dispozici jako kvantitativku. 

Příklad 

AJ10x AQx Kx KJxx 

 

S výše uvedeným listem máte nyní k dispozici hlášku 4NT ve smyslu pasovatelné výzvy do slemu. Pokud byste se 

chtěli zeptat na klíčové figury v kárech, použili byste hlášku 4. Tato hláška musí být Minorwood, protože rebid 

partnera 2 byl pasovatelný, takže výzvou do hry by byla hláška 3- 

NEJASNOSTI KOLEM REDWOODU 

Hláška skokem na čtvrtý stupeň je často používána ve smyslu splinteru, hláška 4 může být rovněž Exclusion BW 

(Voidwood). Pokud hrajete konvenci Redwood (resp. Kickback), je nutno mít přesné dohody, abyste se vyhnuli 

nejasnostem. Takovéto problémy vznikají často po „inverted minors“) 

Příklad: 

V prvním případě byste rádi položili dotaz na klíčové figury, ve 

druhém případě oznámili krátkost srdcovou.  

V daném případě by hláška 2 byla forcing – seminaturální, 

oznamující zádrž. Proto lze použít toto schéma: 

✓ 3 - Splinter 

✓ 4 - Redwood 

✓ 5 - Exclusion BW (Voidwood)  

Další problém může nastat, pokud máte kromě fitu v levné barvě i fit v srdcích: 

Partner Vy 

1 1 

2 ??? 
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Použili jste hlášku 2, ale nyní byste chtěli oznámit fit srdcový. 

Pokud hrajete 2/1, je nutno použít hlášku 3, protože 4 máte 

vyhrazenu pro Redwood. V klasickém systému SAYC, kde 2/1 

není nutně GF, můžete mít s touto dražbou problém, jelikož 3 

by nebyl forcing. Hrajete-li konvenci Redwood, pak nezbude 

než přijmout dohodu, že 3 jsou v tomto sledu forcing. 

 

Konvence Minorwood, resp. Redwood jsou jistě velmi užitečné, ale doporučuje se je používat po důkladné dohodě 

se stálým partnerem. Vzhledem k celé řadě nejasných variant není vhodné tyto konvence ad hoc používat s part-

nerem, s nímž nejste důkladně dohodnuti (v tom případě raději zůstaňte u klasického RKCB i pro levnou barvu). 

 

 


