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Který list odpovídá dané dražbě?
V níže uvedených příkladech jste vždy na pozici S. Který list z těchto uvedených odpovídá dané dražbě? Co byste zadražili v ostatních dvou případech?
Kvíz je převzat z webových stránek anglického bridžového profesionála a reprezentanta
Andrewa Robsona.

Problém 1

.Správná odpověď: b).
Poté co partner zasáhne na prvním stupni, dražba NT by měla být přibližně o stupeň nižší, než
byste dražili proti zahájení partnera1, tedy:
se silou do 9 HCP pasujte
se silou 9-12 HCP dražte 1NT
se silou 13-15 HCP dražte 2NT
se silou 16+ HCP dražte 3NT
NT hláška vždy vylučuje fit v barvě partnera a
slibuje zádrž v barvě zahájení, proto z uvedených možností můžeme vyloučit list c). List a) je na hlášku
1NT příliš slabý, i když máte spoustu srdcí a misfit v barvě partnera, pasujte. Správná varianta je list b)
– máte odpovídající sílu, misfit pro partnera a dobré zádrže v barvě zahájení.
Problém 2

.Správná odpověď: c).
Vaše dražba představuje list o rozloze 5-3-4-1
(nebo 5-4-4-0). Poté co vás partner pouze opravil do 2 piků, můžete od něj očekávat list v síle
cca 5-8 FB. Navíc nemáte zaručený fit a riskujete, že budete hrát závazek 3 piky na cca 22 FB a
fit pouze 5-2. Síla opravňují vás k hlášce 3 srdce
je tedy minimálně 16-17 FB. Takového síle a
rozloze odpovídá list c).
List a) sice má odpovídající sílu, nikoli však rozlohu a měli byste s ním spíše dražit 2NT. List b)
má odpovídající rozlohu, ale na hlášku 3 srdce je příliš slabý, pasujte 2 piky (neměli byste mít více než
23 FB a pouze sedmilistý fit v pikách).

1

Tyto intervaly jsou samozřejmě přibližné, je nutno vzít v úvahu např. kvalitu zádrže v barvě zahájení, střední
hodnoty, stav manší apod. (v druhé manši by měl mít partner na zásah silnější kartu, proto vy můžete být o
něco slabší).
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Problém 3

.Správná odpověď: c).
List a) je příliš pravidelný a vaše body (QJx)
v srdcích budou užitečnější do obrany srdcového
závazku než do vašeho závazku v kárech – představte si začátek obrany AK srdcové a srdcový
snap…
List b) je vhodnější pro zásah 1NT, máte pravidelný list, dobré zádrže v srdcích, 17 FB
Jediný list, se kterým je možno zasáhnout 2 kára
je list c) Sice máte poměrně málo bodů, ale šestilist a dobrou rozlohu. Vaše délka v srdcích není
na škodu, naopak zvyšuje se šance, že u partnera naleznete krátkost srdcovou. S listem c) byste asi
mohli zasáhnout v první manši (ve druhé spíše ne). Podívejte se na tzv. SQOT test (Suit Quality Overcall Test), který by vám mohl být vodítkem, s jakým listem zasáhnout a s jakým nikoli. Váš list má
SQOT = 8, tj. test SQOT vás opravňuje k dražbě na druhém stupni (navíc máte střední karty), pozor ale
opravdu zejména na stav manší.

Problém 4

.Správná odpověď: b).
Odpověď partnera 1NT znamená cca 6-11 FB,
hrajete-li 2/1, resp. 6-9 v systému SAYC. Každopádně ale tato hláška vylučuje čtyřlist pikový.
Proto vaše hláška 2 piky představuje velmi silný
list – je to revers proti vyloučenému fitu, partner
by neměl pasovat (jedině snad s hodně slabým
listem, třílistem pikovým a singlem srdcovým).
Tomu odpovídá list b), kde po další hlášce partnera (očekáváte 2NT nebo 3 v levné) budete dražit 3
srdce, čímž dodražíte rozlohu 6-4 v drahých. Přímá dražba 3 srdce by znamenala pouze invitový
list, cca 16 FB s šestilistem srdcovým.
S listem a) musíte pasovat 1NT, možná to nebude optimální závazek, ale lepší alternativu nemáte.
S listem c) byste zahájili 1 pik a rebidovali 2 nebo 3 srdce. Zahájení 1 srdce a rebid 2 piky každopádně
slibuje delší srdcovou barvu než pikovou (kdybyste měli např. rozlohu 6-5, můžete dražit ještě v dalším kole 3 piky).
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Problém 5

.Správná odpověď: a))
Partnerův rebid 2NT je invit (17-18 FB) s pravidelným nebo semipravidelným listem. Vaše hláška 3 srdce je forcing slibující přesně pětilist srdcový a žádající partnera, aby vybral správný celoherní závazek (4 srdce nebo 3NT). Tomu odpovídá
list a).
S listem b) skočte rovnou na 4 srdce, stejně byste
ev. 3NT partnera opravili do 4 srdcí. Partner slibuje semipravidelný list, měl by tedy mít alespoň
dubl srdcový.
S listem c) pasujte, jste příliš slabý na jakoukoli akci.

Problém 6

.Správná odpověď: b))
Dražba partnera 3 je pouze přelicitováním, nikoli výzva (s invitovým listem by dražil 3 nebo 3 ).
Proto vaše dodražení pikové manše je oprávněné
pouze s výjimečným listem, který v prvním kole
dražby byl na hraně mezi vaší hláškou 2 a invitem a který se v další dražbě zhodnotil. To je učitě
list b), máte čtyřlistý fit, dvě užitečné figury, pouze 8 ZZ a hlavně vyloučení v trefech, v nichž se
soupeři zfitovali a kde partner bude mít určitě
krátkost.
List a) obsahuje sice singl tref, ale to partner má
patrně v trefech délku a na svou dražbu do vzal v úvahu, jinak vaše figury nebudou pro partnera příliš
užitečné – pasujte.
List c) je sice bodově nejsilnější, ale QJ v trefech do vašeho pikového závazku jsou naprosto neužitečné body – pasujte a pokuste se porazit 4 trefy.
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