Slibuje NT hláška vždy pravidelnou rozlohu ?

Zpracoval Vladimír Nulíček
podle materiálů Larryho Cohena a dalších webových zdrojů

Jako listy s pravidelnou rozlohou jsou typicky označované listy s rozlohami 4333, 4432, resp. 5332.
Pokud někdo z partnerů použije v dražbě NT hlášku, nemusí to vždy znamenat, že má list s jednou
z takto definovaných pravidelných rozloh.

Zahájení 1NT resp., 2NT
Zahájení beztrumfovou hláškou obvykle systémově slibuje pravidelnou rozlohu bez krátkosti a bez
dvou dubletonů. S rozlohou 5332 a levným pětilistem je v bodových intervalech, kde máte předepsáno zahájení 1NT resp. 2NT (ať už hrajete silný nebo slabý NT), je zahájení 1NT obligátní. S drahou
pětibarvou a rozlohou 5332 záleží na vaší dohodě s partnerem, zda tyto listy budete zahajovat 1NT
nebo 1 v drahé1. Pokud máte v systému, že s 5332 a drahým pětilistem zahajujete v intervalu 15-17
HCP 1NT, je vhodné mít dohodnutou další dražbu, která umožní nalézt shodu 5-3 v drahé barvě
(např. Puppett po zahájení 1NT – viz tento článek).
Z výše uvedených pravidel samozřejmě existují určité výjimky, které sice nejsou zahrnuty přímo
v systému, ale tzv. „vyplývají z kontextu“. Např. s listem

je jistě vhodnější zahájit 1NT. Po zahájení 1 a odpovědi partnera 1 nebudete mít vhodný rebid (na
rebid 1NT nebo 2 jste příliš silní, na revers 2 zas slabí a navíc se špatnou srdcovou barvou). Pokud
byste ale měli tutéž rozlohu 5422, ale se čtyřlistem pikovým, pak bez problémů můžete zahájit 1 po odpovědi partnera 1 máte pohodlný rebid 1 , po odpovědi 1 budete invitovat 3 , po odpovědi 1NT se budete nejspíš invitovat 2NT (partner může mít až 10 HCP).
Další výjimkou může být list 6322 s levným šestilistem, pak byste ale měli mít zádrže v krátkých barvách, např. A9 QJ3 K2 KQJ752. Můžete samozřejmě zahájit 1 a rebidovat 3 , to bude mít
ale nevýhodu v tom, že ev. 3NT budou hrány z ruky partnera, což nemusí být výhodnější vzhledem
k vašim dubl honérům. Oproti tomu, pokud máte krátké barvy bez zádrží, pak jistě bude vhodnější
zahájit 1 v levné a nechat ev. NT závazek na partnerovi.
Občas se nevyhnete zahájení 1NT se singl esem nebo i králem, ale to by mělo být opravdu výjimečné.
Např. s tímto listem:

1

Larry Cohen zahájení 1NT s drahým pětilistem a rozlohou 5332 silně doporučuje. Problém nastává s rebidem
po dražbě 1 -1 resp. 1 -1NT, máte např. už s 15 body už invitovat 2NT nebo pasovat resp. rebidovat jen
1NT? Pokud hrajete konvenci Gazzilli, pak se lze s tímto problémem jakžtakž vyrovnat, jinak je to dost problematické.
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Pokud zahájíte 1 a partner (podle očekávání) odpoví 1 , budete mít problém s rebidem. Na 1NT
jste příliš silný, na revers 2 poněkud slabý (měli byste mít alespoň 17 HCP), jediné co připadá v úvahu je rebid 2 , ale tím slibujete poněkud slabší list a především šestlilist trefový. Zahájení 1NT tyto
problěmy vyřeší, ale problém nastane zase po transferu partnera 2 , ale pokud partner nemá alespoň na výzvu, nic tak strašného se neděje, přinejhorším budete hrát 2 na trumfy 5-1.
Pokud byste měli ale singl malý pik (a ty 3 body za pikového krále někde jinde), je lepší zahájit s touto
rozlohou zahájit 1 a rebidovat 2 . Rovněž s tímtéž listem a rozlohu 4-1-3-5 (se singl srdcovým králem) je možno bez problémů zahájit 1 - máte pohodlný rebid 1 po odpovědi partnera 1 .
Zahájení 2NT (pokud ho nemáte definované např. jako dvoubarevný list) systémově připouští drahý
pětilist a semipravidelný list (např. 5422) – zde je vhodné používat konvenci Puppet nebo Muppet
Stayman – viz tento článek.

Odpověď 1NT (2NT, 3NT)
Po zahájení 1 v levné (ať už přirozené, nebo seminaturálním např. v systémech s lepší levnou, nebo i
s dubl trefem – SAYC, 2/1, nebo i polský tref) slibuje hláška 1NT v zásadě pravidelnou rozlohu bez
drahého čtyřlistu. Výjimkou může být hláška 1NT po zahájení 1 s dlouhou trefovou barvou (šestilistem) bez síly na hlášku 2 , např. takovýto list:

Po zahájení 1 v drahé je hláška 1NT často s nepravidelným listem, protože 2 v levné je např. GF nebo
alespoň 10+ HCP. Někdy jste nuceni hlášku 1NT použít i s ostrou krátkostí, obvykle v barvě zahájení,
např. s listem

po zahájení partnera 1 nemáte jinou alternativu (jste příliš slabí na hlášku 2 ).2
Odpověď 2NT po zahájení 1 v levné je ve většině systémů přirozená a slibuje tedy pravidelný list bez
drahého čtyřlistu a sílu cca (10)11-12 HCP. Např. po zahájení 1 odpovíte 2NT s takovýmto listem:

Totéž platí pro hlášku 3NT, pouze tato hláška slibuje sílu obvykle 13-15 HCP, např.

Po zahájení 1 v drahé jsou obvykle hlášky 2NT a 3NT konvenční (obvykle s fitem pro barvu zahájení),
když např. máte s pravidelnými listy možnost dražit (semi) forsující 1NT, máte-li sílu na výzvu nebo
2/1 (2 často i jen s dublem) se silou na celou hru.
2

Dokonce i v Acolu, kde by hláška 2 v levné slibovala jen 9+ HCP je s takovýmto listem tato hláška nevhodná,
protože často uslyšíte rebid 2 a pak musíte pasovat i s šikenou pikovou. Oproti tomu hláška 1NT by měla
partnera varovat, že můžete mít ostrou krátkost v pikové barvě zahájení a měl by tedy použít rebid 2 jen
s dobrým šestilistem.

2

Slibuje NT hláška vždy pravidelnou rozlohu ?

Rovněž v soutěžní dražbě (po zásahu soupeře) jsou obvykle hlášky 2NT a 3NT přirozené a slibující
tedy pravidelnou rozlohu. Opět to bez výjimky platí po zahájení 1 v levné, po zahájení 1 v drahé jsou
často tyto hlášky rovněž používány jako konvenční (často s fitem). Např. dražba:
1 - (2 ) – 3NT
(pokud nemáte dohodu o konvenčním významu hlášky 3NT), slibuje hláška 3NT nejen zádrž v kárové
barvě a sílu na hru, ale rovněž pravidelnou rozlohu. S fitem pikovým byste např. mohli použít hlášku
3 nebo 2NT, máte-li s partnerem dohodu, že tyto hlášky slibují fit v drahé barvě zahájení, s trefovým pětilistem máte k dispozici forsující 3 , se srdcovým pětilistem kontra a následně 3 (přímý
skok na 3 by měl slibovat srdcový šestilist nebo hodně dobrý pětilist např. AQJ10x).

Rebid zahajitele 1NT (2NT)
V přirozených systémech rebid zahajitele 1NT nebo 2NT v zásadě slibuje pravidelný (ev. semipravidelný) list s definovanou silou (např1NT slibuje 12-14 HCP v systému SAYC nebo 2/1, 15-17 HCP
v Acolu se slabým zahájení 1NT apod.). Z tohoto pravidla samozřejmě existují určité nepříliš časté
výjimky, např. s tímto listem:

zahájíte 1 , ale po hlášce partnera 1 nebudete mít jiný dobrý rebid než 1NT (2 by slibovaly šestilist, na revers 2 nemáte dostatečnou bodovou sílu). Pochopitelně i hláška 1NT má své vady, protože
v zásadě slibuje alespoň dubl pikový a může se vám následně stát, že budete hrát pikový závazek bez
dostatečného fitu, ale je to nejlepší varianta ze všech špatných.

Další NT hlášky (např. v soutěžní dražbě)
Obecně platí, že beztrumfové hlášky slibují pravidelný list, ale občas nebudete mít lepší volbu hlášky i
s nepravidelným listem, obvykle s krátkostí v barvě partnera. Např. s tímto listem po této dražbě:

Pasovat s tímto listem je nebezpečné, můžete tam mít dokonce celoherní závazek (partner může mít
až 15-16 HCP). Hláška 2 by slibovala pětilist, hláška 2 buď fit nebo dotaz na zádrž, ale každopádně
silnější list. Jinou hlášku než 1NT nemáte, musíte doufat, že partner je rozumný a neskočí např. na 4
s maximem zásahu, ale se špatným pikovým šestilistem.
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