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Serious / Non-Serious 3NT 
Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle webu https://www.bridgebum.com/serious_3nt.php 

 

Konvence Serious (resp. Non-Serious) 3NT je vhodná do systémů typu 2/1. Umožňuje po GF 2/1 a zfi-

tování drahé barvy rozlišit minimální listy bez zájmu o slem od listů s bodovou resp. rozlohovou rezer-

vou, kde chceme prozkoumat možnosti slemu pod úrovní celoherního závazku. 

 

Serious 3NT – jak to funguje? 

Ukažme si mechanismus konvence „Serious 3NT“ na typickém příkladu. 

 

Po této dražbě jste zfitováni do manše a partner ukázal fit pikový. 

Hláška 3NT již není potřeba v přirozeném významu – každopádně 

chcete hrát pikový závazek. 

 

Schéma další dražby při použití konvence 3NT: 

 3NT  „serious“, zájem o slem, rezerva, příkaz ke cue-bidům 

 4   nejnižší cue-bid, minimum, „Non-Serious“, partner bude cue-bidovat pouze s  

  rezervou 

Příklad 1 

 

Zahajitel ukázal minimum, kárový cue-bid bez trefového krále. 

Partner má rovněž minimum svého GF, proto již nedává cue-bid 

srdcový, ale použije rovnou sign-off 4 .  
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Příklad 2 

 

Zahajitel  má minimum, nemá ani trefový, ani kárový cue-bid, 

draží tedy cue-bid srdcový, aniž použil „serious 3NT“. Partner 

zahajitele vidí, že chybí kárový cue-bid, draží tedy stopku 4 . 

 

 

 

 

Příklad 3 

 

Zahajitel má opět minimum a nemá trefový cue-bid, draží tedy 

kárový cue-bid. Tentokrát se ale kárový cue-bid partnerovi hodí, 

protože má jak srdcový, tak i trefový cue-bid a řadu trefových 

zdvihů, draží tedy RKCB a po odpovědi partnera – dvě klíčové 

figury vidí téměř jistých 12 zdvihů. 

 

 

 

Příklad 4 

 

V tomto případě má zahajitel rezervu, draží tedy „serious“ 3NT a 

po výměně cue-bidů a dotazu na klíčové figury není problém 

vydražit pikový slem. 

Všimněte si, že pokud by figury zahajitele byly v srdcích a nikoli 

v kárech, zahajitel by nedražil kárový cue-bid ale srdcový, jeho 

partner by pak věděl, že chybí kontrola v kárech a dražil by 4 .  

 

 

Velkou výhodou tohoto přístupu je, že se obvykle dá zastavit dražba na úrovni celé hry a není potřeba 

RKCB, což může někdy vést k již nejistému (nebo dokonce nesplnitelnému) závazku na pátém stupni. 
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Poznámka 1 

V klasické verzi „Serious 3NT“ musí zahajitel s jakýmkoli minimálním listem cue-bidovat (pokud nějaký 

cue-bid má). Existuje ale i varianta, kdy s listem naprosto nevhodným do slemu může zahajitel cue-bid 

vynechat a dražit rovnou finální závazek (v našem případě 4 ).  

Tento přístup má své přednosti i nevýhody. Výhodou je, že je možno odlišit tři typy listů (zcela ne-

vhodných do slemu, minimálních ale s nevyloučenou možností slemu a listů s rezervou), i když toto 

rozlišení je někdy dost složité u prvních dvou případů. Nevýhodou je, že někdy i minimální list může 

s určitým cue-bidem být vhodný slemu a s nevhodným cue-bidem být již na pátém stupni nehratelný 

(srovnej příklady 2 a 3 na předchozí stránce). Pokud by s těmito listy zahajitel použil 4 , pak partner 

nemá jinou cestu, jak zjistit možnost slemu než RKCB a vidíte, že v příkladu 2 již závazek 5  je nesplni-

telný, pokud obránci stáhnou tři kárové zdvihy. 

Poznámka 2 

Některé systémy (zejména ty založené na koncepci 2/1 GF) používají po silném zfitování barvy na tře-

tím stupni koncepci, že přímý cue-bid je vždy krátkostní, zatímco 3NT jsou v tomto případě listy bez 

krátkosti, ale s určitým zájmem o slem, zatímco s listy s nezájmem o slem (tj. minimálními nebo do-

konce podlimitním zahájením) je nutno skočit rovnou na celoherní závazek. Tento přístup má rovněž 

své výhody i nevýhody (srovnej opět přiklady 2 a 3 z předchozí stránky). 

Non-Serious 3NT 

Alternativou ke konvenci „Serious 3NT“ je varianta, kdy je přehozen význam hlášky 3NT a přímého 

cuebidu. Hláška 3NT v tomto případě znamená nezájem o slem, tj. minimální list nevhodný do slemu 

(Non-Serious 3NT), zatímco přímý cue-bid znamená naopak vážný (Serious) zájem o slem, tedy list 

s bodovou nebo rozlohovou rezervou. 

Tento přístup má dvě velké výhody. První je ten, že pokud oba hráči (zahajitel i jeho partner) mají 

minimální list, dražba probíhá takto: 

 

3NT je „Non-Serious“  a partner skočí přímo na celou hru, čímž 

nedají obráncům žádnou informaci ohledně cue-bidů ve vedlejších 

barvách (na rozdíl od výše uvedeného přístupu, kdy by zahajitel i 

s minimálním listem dražil svůj nejnižší cue-bid). To může být u 

minimálních listů, kdy i celoherní závazek může být na hraně splně-

ní, velmi důležité pro to, aby obránci našli nebo nenašli správnou 

obranu. U listů s rezervou, kdy se vaše linka pokusí o slem tato in-

formace obvykle nebývá tak fatální jako právě u listů na hraně celoherního závazku, kdy je potřeba 

tento závazek vydražit co nejrychleji, aniž byste dali obráncům přiliš mnoho informací o vašich listech 

(nebo jim dokonce umožnili kontrovat některý váš cue-bid a nalézt tak výhodnou obranu). 

Druhou výhodou je to, že po hlášce 3NT může partner zahajitele začít cue-bidovat, pokud i přes mi-

nimální list partnera chce prozkoumat možnost slemu – cue-bidy zahajitele jsou pak již povinné.  
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Ukažme si tuto výhodu na příkladě 2 a 3 z předchozího textu. Viděli jsme, že při použití „Serious 3NT“ 

je problematické, když zahajitel skočí s listem na níže uvedeném diagramu na 4 piky – srovnej oba 

příklady (u příkladu 2 je slem vyloučený, u příkladu 3 víceméně ložený).  

 

 

 

Jak si s tímto listem poradí „Non-Serious 3NT“ 

 

 

 

 

 

Namísto skoku na 4  použije zahajitel „Non Serious“ 3NT a partner má šanci prozkoumat, zda má 

kárový cue-bid. Pokud by zahajitel namísto kárového cue-bidu dal srdcový, věděl by jeho partner, že 

procházejí minimálně 2 kárové zdvihy a ukončil by dražbu na 4 . 

Srdce jako trumfy 

V předchozích příkladech jsme vždy uvažovali jako zfitovanou trumfovou barvu piky. Pokud jsou ale 

touto barvou srdce, pak je situace trochu jiná a máte na výběr ze dvou variant použití konvence „Se-

rious/Non-Serious 3NT“: 

 dražit obdobně jako ve variantě, kdy piky jsou trumfy 

 

Nyní můžete dražit cue-bid pikový, trefový i kárový s minimálním 

listem nebo 3NT (Serious) s rezervou a vážným zájmen o slem. Ne-

výhodou ale nyní je, že partner nemá po vaší hlášce 3NT k dispozici 

možnost dražit pikový cue-bid pod úrovní celé hry (4 ). 

 

 sofistikovanější varianta, která tuto nevýhodu odstraňuje, je zaměnit hlášku 3  a 3NT – tedy 

ve významu „Serious 3NT“ bude nyní hláška 3 .1 

  

                                                           
 

1
 Stejnou strukturu hlášek lze použít i v případě, že máte dohodnutu konvenci „Non-Serious 3NT“. 



 Serious / Non-Serious 3NT 

 

5 
 
 

 3  „serious“, rezerva, vážný zájem o slem, odpovídající draží: 

 3NT pikový cue-bid 

 4  trefový cue-bid, bez pikového 

 4  kárový cue-bid, bez pikového a trefového 

 3NT „non serious“, minimum, pikový cue-bid 

 4  „non serious“, minimum, cue-bid v dané barvě, vylučuje nižší cue-bid(y) 

Zfitovaná levná barva 

Máte-li silně zfitovanou levnou barvu, nelze použít konvenci „Serious 3NT“, protože hlášku 3NT po-

třebujete jako návrh konečného závazku (na rozdíl od fitu v drahé, kdy je již závazek 3NT vyloučen). 

Příklady (i zvýšení levné na druhý stupeň hrajete jako GF) 

 

 

 

 

 

 

V tomto případě lze mít dohodu, že nejnižší volná hláška (v prvním případe 3 , ve druhém případě 

3 ) má jakýsi význam „Serious 3NT“, tj. vážného zájmu o slem. 

Význam jednotlivých hlášek (vztahuje se k diagramu vpravo) 

 3  rezerva, „serious“, zájem o slem 

 3  přirozené, 3-listý fit v srdcích, dražba přechází do dražby s drahým fitem – viz výše 

 3  „non serious“, ale obava o NT 

 3NT „non serious“, ale obava o závazek 5  

Podívejte se ještě na tyto dva příklady: 

V obou případech dražba probíhala takto: 

 

 

 

 

 

 

Ani v jednom případě nechcete použít relay 3 , protože nemáte rezervu. V prvním případě nejspíš 

zvolíte hlášku 3NT, ve druhém případě lze zvolit hlášku 3  nebo 3  (lze mít ještě ev. dohodu o roz-

dílném významu těchto dvou hlášek). Pokud by trumfy byly kára, pak byste měli méně dražebního 

prostoru (3  by bylo „Serious“, 3  a 3NT „Non-Serious“. 


