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BALANCING 

 

Zpracoval: Nulíček Vladimír 

podle různých webových zdrojů 

 

Balancování je v zásadě dražba na pozici re-open, kdy dražíte s relativně slabšími 

listy, s nimiž byste pasovali na přímé pozici, jelikož očekáváte určitou pravděpo-

dobnou sílu vašeho partnera. 

 

Typická situace pro balancování 

 

 

 

SITUACE VHODNÉ PRO BALANCOVÁNÍ  

✓ pokud máte krátkost v barvě zahájení 

✓ pokud máte délku a sílu ve zbývajících barvách 

✓ pokud máte barvu vhodnou na zásah (dobrý 5+ list) 

✓ pokud jste v první hře (ev. kontra vás nebude tak bolet, pokud jste neodhadli správně situaci) 

SITUACE NEVHODNÉ PRO BALANCOVÁNÍ  

✓ pokud máte slabý list (méně než 8-9 FB) a/nebo nemáte vhodnou barvu pro zásah 

✓ pokud máte délku v barvě zahájení (čím víc karet máte v barvě soupeře, tím menší je šance, že máte fit 

na své lince) 

✓ pokud jste ve druhé hře, musíte být obezřetnější, ev. kontrovaný závazek vás může stát spousty bodů 

(měli byste např. na zásah mít opravdu dobrou barvu nebo odpovídající sílu listu) 

JAK SILNÝ JE PARTNER?  

Jedním z důvodů, proč dražit na reopen pozici i se slabším listem je to, že partner může být relativně silný, ale 

neměl vhodnou hlášku např. s délkou v barvě soupeře může mít až 14 FB (s 15 FB by patrně dražil 1NT nebo 

kontra). 

Průměrná síla listu partnera vychází z předpokladu, že pokud si soupeři zapasovali zahájení 1 v barvě, pak lze 

předpokládat: 

✓ průměrná (nejpravděpodobnější) bodová síla na vaší straně bude 20-22 FB, na jejich 18-20 FB. Pokud 

odečtete své body od intervalu 20-22, zjistíte pravděpodobnou bodovou sílu listu partnera 

✓ Nejpravděpodobnější počet karet v barvě zahájení soupeřů na vaší lince je šest (soupeři pravděpodobně 

nemají úplný fit, s nímž by možná odpovídající mohl dražit i s minimem bodů). Odečtěte číslo 6 od počtu 

vašich karet v barvě zahájení soupeřů a zjistíte, kolik pravděpodobně karet v této barvě má partner. 

  

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas ???   
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BALANCOVAT ČI NIKOLIV   

Pokud jste na vážkách, zda s vaším listem na pozici reopen dražit či pasovat, pak se řiďte těmito zásadami: 

✓ Máte-li délku v barvě zahájení, spíše pasujte. Váš partner bude v barvě zahájení mít spíše krátkost (viz 

pravidlo o průměrném počtu šesti karet na vaší lince v propasované barvě zahájení soupeřů) a protože 

pasoval, má spíše slabší list (s listem kolem primérky by mohl zasáhnout nebo dražit kontra) 

✓ Jste-li naopak krátký v barvě zahájení, spíše dražte. Zvyšuje se pravděpodobnost, že partner má relativně 

dost bodů (podle pravidla 20-22 bodů na vaší lince) a délku v barvě zahájení, s níž nemohl dražit. Pokud 

dáte reopen kontra, možná váš partner ocení vaši „odvahu“ a zapasuje, protože měl původně trapping 

pas. 

✓ Máte-li krátkost v barvě soupeřů, neočekávejte od partnera více než 14 FB. S délkou v jejich barvě a 

15+FB by asi dražil 1NT nebo kontra. 

✓ Partner by nikdy neměl mít více než 16 FB – trapping pas byste měli používat přibližně do této bodové 

hranice, proto s méně, než devíti FB na pozici reopen se nemusíte nutit do dražby, pokud pro to nemáte 

vhodný list (např. s pravidelným listem). 

✓ Berte do úvahy stav her a barvu zahájení soupeřů. Pokud jste v první hře a zahájení bylo např. 1 káro, 

pak partner např. s délkou v drahé barvě mohl zasáhnout i s méně body než by učinil ve druhé hře proti 

zahájení 1 pik. 

REOPEN PO ZAHÁJENÍ 1 V BARVĚ  

 

 

 

Na reopen pozici vlastně jakoby dražíte nějaké body za svého partnera. Proto je možno na reopen pozici dražit 

s přibližně o 3 body slabším listem, než byste dražili na přímé pozici. 

✓ Dražba nové barvy (bez skoku) je cca 8-14 FB, obvykle 5+ karet v barvě, ale na prvním stupni je někdy 

možno použít i dobrý čtyřlist (se dvěma topfigurami). Čím lepší barvu máte, tím méně bodů vám stačí 

na reopen. 

✓ Dražba 1NT na pozici reopen slibuje cca 12-14 FB, pravidelný list, se zádrží nebo délkou v barvě zahájení. 

Po zahájení v drahé barvě byste měli být o něco silnější (cca 13-16 FB). Po zahájení 1 v levné si můžete 

dovolit dát kontra slabší (partner má šanci dražit na prvním stupni a vy můžete následně rebidovat 1NT), 

ale např. po zahájení 1 pik a vašem kontra bude muset partner dražit na druhém stupni. Preferujte tedy 

reopen 1NT i např. s 16 špatnými FB. Dáte-li kontra, partner bude dražit na druhém stupni a vy budete 

muset rebidovat 2NT (přičemž můžete mít bilanci 16 – 4-5 FB) 

✓ Dražba skokem v nové barvě na pozici reopen není preemtivní (nemáte co blokovat), ale musí být kon-

struktivní – cca 13-16 FB a dobrý 6+list.  

✓ Kontra na pozici reopen slibuje cca 9+ FB s krátkostí v barvě zahájení a fitem pro zbývající barvy. Pokud 

dražíte po odpovědi partnera dále, slibujete list silnější než na zásah v barvě (tj. cca 15+ FB) nebo 1NT 

(15-18 FB po levné, 16-18 FB po drahé) 

✓ Dražba soupeřovy barvy je Michaels, ale platí totéž co pro dražbu skokem – jedná se o konstruktivní 

dražbu 

✓ Dražba 2NT na pozici reopen – záleží na partnerské dohodě – buďto to může být doplněk Michaelse (dvě 

nejnižší barvy) – konstruktivní, nebo 19-21 FB pravidelných FB. 

  

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas ???   
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REOPEN PO ZAHÁJENÍ 1NT  

 

 

 

Dražba na reopen pozici po zahájení 1NT může být podle stejných konvencí jako na přímé pozici, ev. můžete mít 

speciální dohody pro tuto situaci (např. přirozenou dražbu všech barev vč. 2 a kontra pro obě drahé – toto je 

docela dobrá dohoda, protože umožňuje hrát přirozeně 2 v levné oproti např. konvenci Multilandy).  

Berte v potaz zejména kvalitu svých barev a stav manší – to je důležitější než vaše body, protože bodová bilance 

bude na obou linkách přibližně vyrovnaná (soupeři by měli mít max. 23 FB, když se nepokusili o celoherní závazek 

po zahájení 1NT). 

Důležité je také rozlišovat zahájení silným a slabým 1NT a mít přesnou dohodu, kam který interval spadá (např. 

v Precision club se zahajuje 1NT se 14-16 FB, dohodněte si s partnerem, zda na takovýto interval používáte ná-

stroje jako proti slabému nebo silnému 1NT). Proti zahájení slabým 1NT se nevzdávejte trestného kontra jak na 

přímé pozici, tak i na pozici reopen, následně je nutno mít dohodnuto, jestli kontra na barvu útěku soupeřů jsou 

trestná nebo pobídková. 

ODPOVĚDI PARTNERA PO BALANCINGU 

 

 

 

Partner by měl brát v úvahu, že vaše dražba na reopen pozici je cca o 3 body slabší, než by byla na přímé pozici 

a tomu přizpůsobit svou dražbu: 

✓ přímé zvýšení barvy partnera slibuje konstruktivní zvýšení (cca 8-12 FB) 

 

 

✓ pokud zahajitel znovu draží, pak vaše zvýšení partnerovy barvy může být slabší, máte-li dobrý fit 

 

 

✓ zvýšení partnerovy barvy skokem není preemptivní, ale konstruktivní (invit) 

  

  

RHO Vy LHO Partner 

  1NT pas 

pas ???   

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas any pas ??? 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 1 pas 2 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 1 2 2 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 1 pas 3 
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✓ beztrumfové hlášky jsou z bilance (a tedy cca o 2 body slabší než by byly odpovědi na zahájení part-

nera) 

o 1NT slibuje cca 8-11 FB 

o 2NT slibuje cca 12-13 FB 

o 3NT slibuje 14(15)+ FB 

Vždy byste měli mít zádrž v barvě soupeře a vylučujete fit v drahé barvě partnera. 

✓ nová barva představuje dobrý 5+list a síla těsně pod hranicí přímého zásahu, tato hláška je konstruk-

tivní, ale pasovatelná a musí tedy vylučovat fit v barvě partnera (zejména pro drahou barvu) 

 

 

✓ cue-bid barvy soupeře by měl slibovat silný list (s fitem pro drahou barvu partnera) s invitující silou a 

lepší (tedy v podstatě trapping pas v prvním kole dražby) 

 

 

Po reopenu levnou barvou jde spíše o dotaz na zádrž a sílu listu (mám v zásadě trapping pas, kolem 

primérky, ale nemám zádrž, abych mohl dražit 2NT/3NT ze svého listu). 

 

 

 

PO KONTRU NA REOPEN POZICI  

 

 

 

Je opět nutno brát v úvahu, že kontrující může být cca o 3 body slabší než na přímé pozici. Dražba barvy skokem 

tedy musí slibovat alespoň 10 FB a obvykle 5+list (výjimečně ale může být i s dobrým čtyřlistem). Rovněž NT 

hlášky musí být přibližně o 2-3 body silnější než na přímé pozici (tj. např. 2NT slibují cca 13-14 FB). 

PO 1NT NA REOPEN POZICI  

 

 

 

✓ s pravidelným listem pasujte až do cca 10 FB (pokud bylo zahájení 1 v drahé, partner může mít až 16 

FB, tedy invitujte cca s 10-11 FB a dražte celou hru s 12+ FB) 

✓ hrajte systém on (Staymana, transfery atd) jako po zahájení nebo přímém zásahu 1 NT 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 1 pas 2 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 1 pas 2 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 2 pas 2 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas kontra pas ??? 

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas 1NT pas ??? 
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Poté, co váš LHO zahájil dražbu hláškou 1, která byla propasována k vám, co budete dražit s těmito listy. Nejprve 

si zkuste vyplnit tuto tabulku a teprve potom se podívejte na správné řešení na následující stránce. 

 

 

 

 

 

No. Váš list Vaše hláška 

1   

2   

3 
 

 

4 
 

 

5   

6   

7   

8   

  

RHO Vy LHO Partner 

  1 pas 

pas ???   
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ODPOVĚDI NA KVÍZ  

 

No. Váš list Vaše hláška Poznámka 

1  1NT Maximum na tuto hlášku. 

2  1NT Druhou variantou jsou 2, ale 1NT lépe vysti-
huje sílu a typ vašeho listu. 

3 
 2 Máte dobrou barvu, nebojte se balancovat 

s méně body, obzvlášť máte-li relativní krát-
kost v barvě zahájení. 

4 
 

kontra Minimum bodů na kontra, ale optimální roz-
loha. 

5  kontra Tento list je příliš silný na reopen 2, po od-

povědi partnera dražte 2, čímž ukážete list 
s 15+FB a dobrým srdcovým 5+listem. 

6  3 Tento list je příliš silný na reopen 2, hláškou 

3 nadražíte dobrý šestilist a výzvu do 3NT 

7  pas Máte délku v pikách a vaše kárová barva je na 
reopen příliš slabá, navíc soupeři mají nejspíš 
srdcový fit a váš reopen jim může pomoci do-
stat se do lepšího závazku 

8  pas Vaše kárová barva je sice kvalitní, ale jste pří-
liš slabí na reopen, partner by vám dal více 
bodů a pravděpodobně byste předražili (máte 
také délku pikovou, což není dobré pro reo-
pen) 


