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Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle článku Larryho Cohena  

 

Většina bridžista ví, že minimální počet figurových bodů, které byste měli mít na lince k vydražení 

slemů je zhruba takováto: 

 31-33 FB na malý slem 

 35-37 FB na velký slem 

Zaleží samozřejmě hodně na tom, jakou máte rozlohu. Pokud nemáte fit a vy i partner máte pravidel-

nou rozlohu, pak budete spíše potřebovat maximum bodů z této bodové hranice, abyste splnili malý 

resp. velký slem v NT. Pokud naopak máte rozlohové listy s dlouhou barvou produkujícím více zdvihů 

nebo naopak snapovací potenciál (máte-li dobrý fit a krátkosti v listu), pak často splníte slem i na 

méně bodů, než je minimum v rámci těchto intervalů. 

Pokud jste ve slemové zóně, pak často bývá dobré prozkoumat, zda vám nechybí 2 esa, resp. 2 klíčo-

vé figury z pěti (4 esa + trumfový král), chcete-li hrát malý slem, ev. zda vám nechybí jedno eso pro 

velký slem. Všiměte si, že i když máte např. 33 bodů, stále vám může chybět král trumfový a jedno 

eso. K tomuto průzkumu slouží klasický Blackwood, resp. Roman Keycard Blackwood (RKCB). Dále je 

vhodné mít rovněž dotaz na trumfovou dámu, abyste se ev. vyhnuli slemu na osm trumfů, kde vám 

chybí jedna klíčová figura (např. eso v určité barvě) a trumfová dáma. Zejména při pouze osmilistém 

fitu byste ji pak často museli uhodnout a takový slem nebývá dobré hrát, protože jeho pravděpodob-

nost bývá pod 50% - kromě uhodnutí dámy často závisí ještě např. na dělení trumfů nebo vedlejší 

barvy. 

Ne vždy je ale použití BW nebo RKCB vhodné. Podívejme se na dva typické příklady: 

Máte šikenu v určité barvě 

Představte si, že máte takovýto list: 

Zahájíte 1  a partner vám odpoví 2NT, což je ve vašem systému výzva (10-11 FB) se 

čtyřlistým fitem bez krátkosti. Pokud použijete RKCB 4NT, partner vám odpoví 5  

(hrajete RKCB 1430, tj. jedno eso). Budete chtít hrát slem nebo nikoliv. 

Podívejme se na dva typy listů, které můžete u partnera očekávat: 

List A   List B 

   

S listem A vám bude chybět eso kárové i trefové, jelikož partner má pro vás neužitečné eso srdcové. 

S listem B budete jistě chtít hrát závazek 6 piků (i když král srdcový partnera „nehraje“). 

https://www.larryco.com/
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Vidíte, že použití RKCB vám v tomto případě příliš nepomůže. Jsou dvě jiné možnosti, jak zjistit, zda 

hrát slem nebo jen 4 piky: 

1. cue-bidy 

2. Voidwood, neboli Exclusion BW 

1. Při použití cue-bidů byste dražili např. takto: 

List A      List B 

 

 

 

 

*cue-bidy 

**výzva k dalším cuebidům 

 

U listu A se dozvíte, že A má AK v srdcích a nemá ani cue-bid trefový ani kárový, vydražíte tedy záva-

zek 4 piky, u listu B vám postačí cue-bid kárový k tomu, abyste rovnou vydražili 6 piků – partner musí 

mít eso, sami máte krále a krátkost partner vyloučil hláškou 2NT. 

 

2. Exclusion BW neboli Voidwood: 

Pokud máte jasně nalezený a potvrzený fit v barvě, pak dražba nové barvy skokem na čtvrtý, resp. 

pátý stupeň je dotaz na klíčové figury kromě esa v této barvě (proto Voidwood – potvrzuje „void“, tj. 

šikenu v barvě skoku). I když dražíte RKCB 1430, u Exclusion BW je z úsporných důvodů vhodnější 

varianta 0314, protože tazatele obvykle zajímá nula nebo jedno eso. 

V našem případě by šla dražba takto: 

* Exclusion BW – dotaz na klíčové figury s výjimkou srdcového esa 

 

S listem A by přišla odpověď 5  - nemám žádnou klíčovou figuru – zahajitel by pasoval. S listem B by 

přišla odpověď 5NT, tj. jedna klíčová figura – zahajitel by nyní věděl, že partner má buď eso kárové 

nebo trefové a mohl by vydražit 6 piků. 

  

N S 

1  2NT 

3 * 3 * 

3NT** 4 * 

4   

N S 

1  2NT 

3 * 3 * 

6   

N S 

1  2NT 

5 * ??? 

https://www.bridgebum.com/exclusion_blackwood.php
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Máte barvu s dvěma ztrátovými zdvihy 

Častou chybou použití BW nebo RKCB je takovýto list: 

Máte list se 3,5 ZZ, přesto ale není vhodný na zahájení 2 . Zahájíte 1  a uslyšíte od-

pověď 2NT - výzva se 4 listým fitem, bez krátkosti.  

Nyní jistě chcete prozkoumat možnost hrát slem v píkách, chybí vám ale 2 klíčové figury. Pokud polo-

žíte RKCB nebo BW, uslyšíte 5  (1430 = 1 klíčová figura). Vydražíte slem nebo nikoliv? 

Podívejme se opět na dvě možné karty partnera: 

List A   List B 

   

S listem A vám chybí AK v kárech a slem je tedy vyloučen (ledaže by si obránci nestáhli dva kárové 

zdvihy a vám pak seděl impas trefový). S listem B je naopak 6 piků ložených. 

Opět vám mohou pomoci cue-bidy: 

List A      List B 

 

 

* splinter (krátkost trefová) 

      

**cue-bidy ***obě kontroly (AK) v kárech 

S listem A partner nemá ani jeden cue-bid v červené barvě, draží tedy 4 , které N pasuje. S listem B 

po splinteru partner nadražil cue-bid kárový, N pokračuje cue-bidem srdcovým, partner následně 

nadražil AK v kárech a vynechal cue-bid trefový – N bez problémů vydražil 6 . 

 

Poté, co jste si přečetli tento materiál, zkuste si tento originální kvíz Larryho Cohena. 

 

 

 

 

N S 

1  2NT 

4 * 4  

N S 

1  2NT 

4 * 4 ** 

4 ** 5 *** 

6   

https://www.larryco.com/bridge-quiz/detail/39

