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Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle materiálů z různých webových zdrojů 

 

Co je to dražba reverzem? 

Jde o ukázání dvou barev (obvykle v rozloze minimálně 5-4) tak, že rebid zahajitele je nad úrovní dvou 

v barvě zahájení. To znamená, pokud by jej partner chtěl opravit do jeho první barvy, pak tak musí 

učinit na třetím stupni. 

Příklad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky na reverz 

Protože rebid zahajitele reverzem „tlačí“ partnera na třetí stupeň dražby, musí reverz slibovat kromě 

příslušné rozlohy rovněž bodovou rezervu. Obvykle je vyžadováno minimálně 16 FB, některé dvojice 

mají dohodu 17+ FB.  

Se stejnou rozlohou jako v příkladu výše, ale např. jen se 14 body (zaměňte např. krále srdcového za 

malou kartu), musíte rebidovat 2 . 

Dražba reverzem indikuje, že vaše vaše barva zahájení je delší než vaše druhá barva (v příkladu výše 

máte 5 trefů a 4 srdce). Z tohoto pravidla můžete učinit výjimku v případě tříbarevného listu 4441 

s příslušnou silou na reverz. 

Reverz pochopitelně vylučuje pravidelný list, s nímž byste zahájili 1NT, případně rebidovali 2NT podle 

síly listu. 

Reverz rovněž vylučuje fit v barvě odpovědi (odpověď při reverzu je obvykle v drahé barvě, tuto bar-

vu podle dohody s partnerem příslušným způsobem zfitujete, např. skokem na třetí stupeň, dražbou 

krátkosti nebo fragmentu apod.). 

 

Poznámka 

Některé definice definují reverz pouze po odpovědi zahajitele na prvním stupni (tj. 1 v drahé, resp. 

1NT), za reverz lze však považovat i dražbu po 2/1, např.  

 

Zde pochopitelně záleží na systému, pokud např. hrajete 2/1 

GF, pak je nutno mít dohodu, zda dražba reverzem slibuje 

rezervu nebo znamená pouze příslušnou rozlohu apod. 

W N E S 

pas 1  pas 2  

pas 2    
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Pokud 2/1 není GF, ale např. pouze 10+ FB, pak reverz určitě musí slibovat rezervu (a obvykle je tedy 

GF, i když z toho jsou určité výjimky, např. v Acolu). 

 

Další příklady 

 

Reverz po odpovědi 1NT, slibuje 54 a 16+ 

FB. I když odpovídající vyloučil srdcový 

čtyřlist, zahajitel chce ukázat příslušnou 

sílu, aby prozkoumal možnost hrát celou 

hru v NT, kárech, příp. i srdcích na fit 4-3. 

pokud např. odpovídající nemá dobré 

zádrže v pikách. 

 

2  jsou opět reverz, s minimálním listem 

by W musel rebidovat 2 , případně 1NT, 

kterým by ale v zásadě sliboval pravidel-

nou rozlohu, tj. alespoň dubl srdcový. 

 

 

 

 

Tentokrát máte 6 trefů a 4 srdce. Se silou 

na reverz je nutno použít hlášku 2 , když 

např. hláška 3  by byla pasovatelná a 

popírala by čtyřlist srdcový. 

 

 

S rozlohu 65 (zejména na drahých) lze 

rovněž použít reverz a dokonce je v tomto 

případě možno se odchýlit od požadavku 

na sílu listu, protože to je vyváženo ofen-

sívním potenciálem rozlohy 65. 

 

 

S rozlohou pouze 5-5 zahajte 1 ve vyšší barvě a rebidujte nižší barvou, i když máte sílu na reverz (v 

některých systémech ale je rebid 2 v levné pasovatelný, pak musíte se silnou na GF a rozlohou 55 

skočit na 3 ve druhé barvě – viz též Gazzilli). Pokud byste měli 5list drahý a 6list levný, pak se zacho-

vejte podle síly listu, se silou na reverz můžete zahájit 1 v levné a rebidovat reverzem 2 v drahé, se 

slabým listem zahajte raději 1 v drahé a dražte jako byste měli rozlohu 55 (resp. 54). 
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Další dražba po reverzu 

Reverz je forsing na 1 kolo, někdy (např. po 2/1) dokonce GF! Existují různé metody dražby po rever-

zu, my popíšeme tzv. „strukturovaný reverz“, někdy těž nazývaný „Lebensohl po reverzu“.  Tato vari-

anta se vyznačuje tím, že hláška 2NT není přirozená, ale vyjadřuje minimální list se čtyřlistem v barvě 

odpovědi. 

Odpovědi s minimálním listem (5-7 FB) 

 2NT (viz výše) = minimální list se čtyřlistem v barvě odpovědi (nevylučuje delší levnou barvu) 

 opakování barvy odpovědi = minimální list s pětilistem v barvě odpovědi 

Příklady: 

 

 

 

S listem 1 dražte 2NT, s listem 2 2 . 

Zahajitel má jedinou pasovatelnou hlášku – 3 v barvě zahájení 

(v našem příkladu 3 ). Ostatní hlášky jsou forsující. 

 

 

Partner zahajitele má nyní tyto možnosti: 

 může pasovat barvu zahajitele 

 může opravit do druhé barvy zahajitele (toto není forsing) 

 pokud to lze, může dražit vlastní delší levnou barvu na třetím stupni (např. v sekvenci 1  - 

1  - 2  - 2NT - 3  - 3 )  - čtyřlist pikový a 5+list kárový, 5-7 FB, se silnějším listem by part-

ner nedražil 2NT, ale 3  přímo. 

 

 

 

 

S listy 1 a 2 je určitě optimální hláškou pas na 3 , list 3 je na hraně mezi pasem a opravou do 3 , list 

4 je jasnou volbou – opravte do 3 . Partner bude vědět, že máte slabý list a spíše jen třílist srdcový, 

se čtyřlistým fitem a 7-8 body byste již dražili 3  rovnou namísto 2NT – viz níže. 

  

W N E S 

 1  pas 1  

pas 2  pas ??? 

W N E S 

 1  pas 1  

pas 2  pas 2NT 

pas 3  pas ??? 
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Odpovědi se silným listem  (8+ FB) 

Předpokládáme-li, že dražba reverzem od zahajitele slibuje 17+ (resp. 16+) FB, pak listy se silou 8 a víc 

FB znamená bodovou bilanci na celou hru. S takovýmto listem nemůžeme samozřejmě dražit 2NT 

nebo opakovat svou barvu, což by implikovalo slabý list (5-7 FB) – viz výše – a zahajitel by mohl naši 

hlášku pasovat. Ukažme si možné hlášky na příkladu: 

 

 

 

S listem se silou na celou hru máte k dispozici tyto hlášky: 

 zvýšení jedné z barev zahajitele (v našem příkladu 3  nebo 3 ) – pozor, toto je forcing a sli-

buje osmilistý fit (pro kára stačí třílist, pro srdce čtyřlist), se slabým listem a fitem je nutno 

dražit 2NT a následně teprve ev. zvýšit barvu zahajitele (nebo pasovat 3 ) – viz výše 

 dražba 3NT – slibuje zádrž v nedražené barvě (v našem příkladu v trefech) a popírá adekvátní 

fit pro barvy partnera (zejména pro drahou barvu) 

 dražba čtvrté barvy (v našem příkladu 3 ) – jakýsi „waiting bid“, GF+, buď bez zádrže v této 

barvě a bez fitu pro barvy zahajitele, nebo se svou pětilistou barvou – pokus o nalezení fitu 

5—3, nebo s listem silnějším, slemový průzkum apod. 

Reverz po odpovědi 1NT 

 

 

 

Odpověď 1NT je v rozsahu 6-10 FG, odpovídající tak nyní musí rozlišit minimum (6-7 FB), tj. list pouze 

na výzvu, a maximum (8-10 FB), tj. list se silou na celou hru po reverzu zahajitele. 

Odpovědi s minimem (6-7 FB) 

Máte k dispozici tyto hlášky: 

 2NT – v tomto případě je to přirozená, pasovatelná hláška, obvykle popírá fity pro barvy za-

hajitele, např. takovýto list: 

 

Pokud zahajitel dále draží, slibuje obvykle rozlohovější list, např. 3  by 

nyní slibovaly rozlohu 6-5, odpovídající by nyní mohl zvýšit na 4  s fitem 

srdcovým a jistě užitečným esem trefovým a pravděpodobně i dublem 

károvým. 

  

W N E S 

 1  pas 1  

pas 2  pas ??? 

W N E S 

 1  pas 1NT 

pas 2  pas ??? 
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 podporu pro první barvu zahajitele, např. s listem: 

 

dražte 3  - tato hláška slibuje třílistý fit pro kára a je neforsující 

 

 

Odpovědi s maximem (8-10 FB) 

Nyní máte bilanci na celou hru, dražte jednu z těchto hlášek: 

 3NT – do pasu, slibujete zádrže v nedražených barvách 

 zvýšení druhé barvy partnera (v našem příkladu 3 ) – pozor je to GF, ale pouze s třílistým fi-

tem pro srdce (se čtyřlistem byste dražili 1  místo 1NT jako svou první hlášku) 

 nová barva – pokud jde o levnou barvu (v našem příkladu 3 ), je to přirozený (5)6+ list, po-

kud je to nedražená drahá barva (v našem příkladu 2 ), pak slibuje pouze zádrž (se čtyřlistem 

pikovým byste dražili 1  místo 1NT jako svou první hlášku) 

Reverz po odpovědi na druhém stupni (2/1) 

Tato situace je poměrně jednoduchá, ať již hrajete 2/1 GF nebo jen od 10+ FB, každopádně reverz 

zahajitele forsuje do celé hry. Je tedy nyní na odpovídajícím, aby prozkoumal varianty konečného 

celoherního závazku, ev. slemu. Podívejme se na tyto příklady: 

 

 

 

 

 

 

S listem 1 zadražte 3NT – nemáte fit pro žádnou z partnerových barev, máte zádrž v nedražené barvě 

(pikách) a minimum své hlášky 2 , tedy nechcete zkoumat slemové možnosti. 

S listem 2 zfitujte srdce – protože máte minimum na svou hlášku 2 , je optimální hláškou nyní draž-

ba 4 .  Již jste dali najevo to, že máte sílu 11+FB, dražili jste 2  a nikoli 1  v prvním kole dražby. 

S listem 3 máte jistě chuť prozkoumat slemové možnosti v srdcích – zadražte 3 . Tato hláška je sil-

nější než 4  - viz list 2, platí princip „fast arrival“, tedy se slabším listem dražíte rovnou celoherní 

závazek. 

  

W N E S 

 1  pas 2  

pas 2  pas ??? 
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Shrnutí 

Existuje samozřejmě řada jiných variant, jak se vypořádat s další dražbou po reverzu zahajitele. Je 

každopádně je však vhodné mít partnerské dohody, která dražba po reverzu je pasovatelná a která 

nikoliv. Tzv. schéma „strukturovaného reverzu“ popsaná v tomto článku je jednou z možností, jež 

vám může pomoci tento problém vyřešit. 

 

 

 

 


