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Dražební kvíz – soutěžní dražba
Připraveno podle kvízu Larryho Cohena

Ve všech těchto rozdáních jste na pozici S. Co budete dražit s následujícími listy po uvedené dražbě?
Rozdání 1

Správná odpověď: pas
Budete doufat, že partner s krátkostí pikovou znovuotevře dražbu
hláško kontra, které zapasujete (stav manší je pro to příznivý).
Je dobré mít partnerskou dohodu, že po zahájení 1 v barvě je partner
povinen na pozici reopen dražit, pokud zásah soupeře byl pod úrovní
2 v barvě zahájení a pokud sám nemá délku v barvě zásahu. Tím si
zajistíte, že s takovýmto typem listu nebudete muset dražit 2NT nebo
dokonce nejisté 3NT v pro vás výhodných manších, kdy byste chtěli
spíše potrestat soupeře.
Pokud partner namísto očekávaného kontra zadraží 2, pak můžete dražit 2, což ukáže list blízký primérce
s dublem v barvě partnera, pokud partner zadraží 2 v levné barvě, pak vaše nejlepší hláška bude 2NT nebo možná
dokonce 3NT.

Rozdání 2

Správná odpověď: kontra
Máte sice pětilist kárový, ale bez středních karet a dobrý třílist srdcový. Hláška kontra by v tomto případě měla mít přednost před přeliitováním 2. Občas se vám sice stane, že budete hrát srdcový závazek na 7 trumfů, ale na druhou stranu byste srdcový závazek neměli
vyloučit ze hry, tím že dáte přednost přelicitováním v kárech. Váš partner ještě nelicitoval, není tedy vyloučeno, že budete mít sílu na celou
hru a vzhledem k vašemu malému pikovému dublu by v tom případě
závazek 4 mohl být optimálním (třeba i na 7 trumfů), pokud nemá
partner dobré zádrže v pikách.
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Rozdání 3

Správná odpověď: 2
Máte stejnou rozlohu jako v rozdání 2 a přibližně stejný počet FB, tentokrát je ale vaše kvalita kárové barvy výrazně lepší. V předchozím příkladě jste měli v srdcích AQx, nyní jen malý třílist. Dejte přednost
dražbě vaší silné barvy před pobídkovým kontrem. Navíc váš partner
je po pasu (na rozdíl od předchozího příkladu), spíše tedy v této partii
půjde o hledání optimálního částečného závazku než o vylicitování
celé hry.

Rozdání 4

Správná odpověď: pas
Hláška partnera 2 piky byla blokující a slibující šestilist pikový.
Jiná hláška než pas nepřichází v úvahu, kontra by v tomto případě bylo trestné (negativní kontra se hraje jen po primárním
zahájení 1 v barvě), dražba 4 v levné by byl forsing. Ani na
jednu z těchto hlášek nemáte.

P.S. Pokud by zahájení partnera slibovalo i levný čtyřlist, pak by se nabízela hláška 4 ve smyslu pass or correct.
Pokud by soupeři dražili 4, pak vzhledem k tomu, že máte i silný obranný potenciál listu (eso srdcové, naději na
pikový snap, pravděpodobně 1-2 zdvihy v levných barvách), doporučuje Cohen pasovat. Závazek 5 v levné bude
nejspíš nad vaše síly, pokud nemá partner rozlohu 5-5 a singl srdce, pak ale možná řekne 5 v levné sám. A závazek
4 nejspíš padne, i když to není jisté.
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Rozdání 5

Správná odpověď: pas (ev. 1)
Máte sílu na kontra, ev. zásah, ale na kontra nemáte vhodnou rozlohu
vzhledem k pouze dublu trefovému – mohli byste hrát závazek 2 jen
na šest trumfů (nemůžete po ev. hlášce 2 partnera dražit např. 2,
to by slibovalo 16+ FB a kárový minimálně pětilist).
Jako možná alternativa se nabízí zásah 1 na čtyřlist (dvě topfigury
v pikách a síla vašeho listu tento nedostatek poněkud vyvažují), problém ale následně může nastat v soutěžní dražbě, kde partner může
jít až na třetí stupeň v pikách jen s třílistem (i když podle „Law of Total
Tricks“ by neměl).

Rozdání 6

Správná odpověď: 2NT
Nabízí se hláška 3, která ale může způsobit problémy, pokud
bude mít partner pravidelný list a cca 9-10 FB bez zádrže srdcové a bez pětilistu pikového. Oproti tomu hláška 2NT lépe popíše sílu vašeho listu (15-18 FB) a slibuje zádrž srdcovou, partner s výše uvedeným typem listu nebude mít problém dodražit
do 3NT.
Pokud partner zapasuje 2NT, pak tento závazek nemusí být optimální (a lepší by byl možná závazek 3, ale váš šestlilist kárový může s malou podporou partnera produkovat dostatek
zdvihů, a navíc krále srdcového máte za srdcovou délkou a ev.
budete moci bez problémů jednou propustit srdcový výnos.
P.S. Ani hláška 3 není žádným „bridžovým zločinem“ a řada hráčů by jí dalo přednost před Cohenem navrhovanou optimální hláškou 2NT. Pokud bude mít partner kolem 10 bodů bez srdcové zádrže, pořád ještě si může pomoci hláškou 3 jako dotazem na srdcovou zádrž.
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Rozdání 7

Správná odpověď: pas
Je zřejmé, že závazek 4 spadne, ale vaše kontra by stále ještě
bylo pobídkové. I když některé páry hrají pobídkové kontra jen
do úrovně 4 srdcí a na 4 piky hrají namísto pobídkového kontra
4NT. Přesto je pravděpodobné, že by partner měl tendenci
utéct i z vašeho silného kontra na 4 piky, protože bude mít evidentně krátkost pikovou. Nicméně, máte-li dohodu, že toto
vaše kontra je trestné, měl by v něm partner vydržet i se šikenou pikovou.
P.S. Někdy se říká, že takovým bridžovým paradoxem je, že čím lepší je vaše trestné kontra na závazek soupeřů,
tím větší tendenci bude mít partner z tohoto kontra utéct (má krátkost v barvě soupeře, zahájil např. spíše na
rozlohu než na body a teď je mu to líto apod.). Je ale každopádně dobrou partnerskou praxí prostě z trestného
kontra neodcházet (pokud je striktně trestné).
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