Cue-bid

Cue-bid
Zpracoval Vladimír Nulíček
podle materiálů z webu ACBL a jiných webových zdrojů
Jako „cue-bid“ je obvykle definována hláška barvy dražené předtím přirozeně soupeři resp. hláška
oznamující zádrž v barvě při průzkumu možnosti slemu.

Dražba soupeřovy barvy
Přímá dražba soupeřovy barvy
Soupeř

Vy

1♥

2♥

Přímý cue-bid soupeřovy barvy se v současné době nejčastěji používá jako Michaels resp. Ghestem – tj. k vydražení dvoubarevného listu – viz tento článek.
Tedy v příkladu uvedeném vlevo:

při použití Michealse slibuje piky a jednu neznámou levnou barvu
při použití Ghestema slibuje piky a trefy (dvě nejvzdálenější barvy), zatímco piky a srdce by se
dražily hláškou 3♣ (dvě nejvyšší barvy)
v obou případech by se obě levné barvy dražily hláškou 2NT (dvě nejnižší barvy)
V dřívější době se tento přímý cue-bid používal namísto pobídkového kontra k vydražení silných rozlohových listů, kdy nebylo vhodné použít pobídkové kontra např. z obavy, že by jej partner zapasoval
(nejčastěji s ostrou krátkostí v barvě soupeře), např. s listem
♠ — ♥ AKQ10985 ♦ AQ6 ♣ K85
po zahájení soupeře 1♠. Tato koncepce se však v dnešní době již téměř nepoužívá.

Soupeři draží dvě barvy
Soupeř
1

Partner

Soupeř

Vy

Pas

1♥

???

Pokud soupeři draží dvě barvy na prvním stupni (např. jako v tabulce výše), pak se obvykle používá:
hláška první barvy (v našem příkladu 2 ) k vydražení dvoubarevného listu na zbylých barvách¨
hláška druhé barvy (v našem příkladu 2♥) jako přirozená (dobrý 6-list, výjimečně 5-list)
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Navíc řada párů používá v tomto sledu tzv. „sendvič bez) – tj. hláška 1NT není přirozená, ale slibuje
přesně čtyřlist v druhé drahé (v našem příkladu 4 piky) a alespoň pětilist v nedražené levné (v našem
příkladu v trefech).

Cue-bid
Cue-bid skokem
Dražba soupeřovy barvy skokem má obvykle význam dotazu na zádrž do 3NT s dlouhou (obvykle levnou) barvou, která je zdrojem dostatku zdvihů a zádržemi ve zbylých barvách, typicky:
Soupeř
1

Vy

x KQx Ax AKQxxxx

3

Cue-bid v pozdější dražbě
Cue-bid v pozdější dražbě, např. po zásahu nebo kontra partnera resp. naopak po zásahu soupeře,
obvykle představuje silný list, pokud partner dražil drahou, pak i s fitem pro tuto barvu, forcing - podle dohody buď alespoň na 1 kolo, nebo dokonce do hry.
Příklady:
Po kontra partnera cue-bid obvykle slibuje list se silou zahájení
(zejména po zahájení soupeře drahou barvou). Po zahájení soupeře
levnou barvou slibuje obvykle obě drahé barvy a nemusí být tak
silný (stačí 9+ FB).
Po zásahu partnera drahou barvou cue-bid slibuje list se silou alespoň na výzvu a s fitem pro barvu zásahu. Po zásahu levnou barvou
je cue-bid dotazem na zádrž v barvě zahájení se silou alespoň na
invit do hry.
Po vlastním kontra znamená hláška soupeřovy barvy velmi silný list,
obvykle bez zádrže v barvě zahájení, může být i s fitem pro barvu
partnera a silou alespoň na výzvu (partner slíbil 0-7 FB, má-li maximum, měl by dražit např. 3 piky s pětilistem nebo 3 srdce – další
cuebid – jen se čtyřlistem pikovým bez zádrže srdcové, resp. 3 NT se
zádrží srdcovou a jen čtyřlistem pikovým).
Cue-bid po zahájení partnera drahou barvou a zásahu soupeře znamená list s fitem (podle dohody alespoň třílistým nebo dokonce čtyřlistým) a silou alespoň na výzvu (nebo podle dohody na celou hru).

Zádrž v barvě při slemové dražbě
Jako cue-bid je označována hláška oznamující zádrž
v dražené barvě při průzkumu možnosti hrát slemový
závazek. Podívejte se na následující příklad (listy E, W
nejsou zajímavé)

Abychom se vyhnuli tomuto problému, je nutno použít
cue-bidy po cestě do slemu – po počáteční přirozené
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Linka NS má 33 FB a devítikartový fit v srdcích. Přesto
chybí AK v pikách, srdcový slem je tedy závislý na chybě
obránců, tedy že nestáhnou dva rychlé pikové zdvihy.

Cue-bid
dražbě a silném zfitování srdcí draží N 4 , čímž oznamuje trefovou zádrž a zároveň vylučuje zádrž
pikovou. S nyní již nedraží kárový cue-bid, protože ten by sliboval i zádrž pikovou – pozor na tuto
častou chybu!
Popsanému způsobu cue-bidování se říká „ekonomické cue-bidy“, tedy cue-biduje se držení prvního
kola (eso nebo šikena) nebo druhého kola (král nebo singl), cue-biduje se odspoda, vynechání určitého cue-bidu znamená, že hráč tuto barvu nedrží (viz příklad nahoře – N vynechal pikový cue-bid a
dražil trefový).
Oproti tomu dnes příliš nepoužívané „neekonomické“ cue-bidy preferují nejprve zádrže prvního kola,
tedy pokud se nějaká barva přeskočí, znamená to pouze, že v ní nemáme eso nebo šikenu. Teprve
následně se draží zádrže druhého kola. Tento způsob je nevýhodný v tom, že obvykle ubírá příliš
mnoho dražebního prostoru.
Poznámka:
Pokud by N nebo S použil namísto cue-bidů RKCB, zjistlili by, že jim chybí jedna klíčová figura a protože mají 33 FB, pravděpodobně by srdcový slem hráli. Některé páry tuto strategii vyznávají, zejména
v párovém turnaji. Pokud není AK pikové na výnose a W má pouze např. pikového krále, patrně pik
nevynese a HH si bude moci ztrátové piky odhodit na trefy a splní dokonce s nadzvihem.
Pokud ale použijete cue-bidy a následně se vyhnete slemu (viz nahoře), obránci budou vědět, že patrně nedržíte piky a vynesou je, což může být v párovém turnaji zcela jistě špatný výsledek.
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V tomto případě oznámil N pikový cue-bid, S trefový. N má
cue-bid kárový, je tedy zřejmé, že v žádné barvě neprochází dva zdvihy, ale mohou chybět 2 esa, proto N použil
RKCB, čímž zjistil, že opravdu dvě esa chybějí a zastavil se
na 5 srdcích.

Cue-bid
Kvíz
Podívejte se na tyto příklady, kdy S použil cue-bid. Je podle vašeho názoru v jednotlivých případech
použití cue-bidu správné, nebo byste dražili jinak (a jak)?1

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

ano ☐

ne ☐

1

Příklady jsou přejaté z časopisu BeBridge, III/2020.
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Řešení naleznete na následující stránce

Cue-bid
Řešení

ano ☐

ne ☒

Cue-bid je GF, ale problém po cue-bidu může být nalezení fitu v srdcové barvě. N bude reagovat na
cue-bid jako na dotaz na držení v trefech – tedy s trefovou zádrží bude dražit 3NT i se srdcovým čtyřlistem.
Abychom tomuto předešli, je vhodnější použít negativní kontra a poté, co N zadraží např. 2 piky nebo
3 kára, teprve použít cue-bid 3 jako dotaz na držení v trefech.

ano ☒

ne ☐

Cue-bid je v tomto případě v pořádku. Máte sílu na celou hru bez srdcového čtyřlistu (s ním byste dali
přednost negativnímu kontru – viz příklad 1). Sice máte držení v pikách, ale to holé eso, a pokud bude
mít partner v pikách nařp. Qxx, bude jistě vhodnější závazek 3NT z jeho ruky. Pokud N bude dražit
2NT, můžete cue-bidovat znovu, abyste zjistili, zda má partner nějakou rezervu. Pokud N zadraží
např. 3 trefy, můžete hrát 5 trefů, ev. se dokonce pokusit o trefový slem.

ano ☒

ne ☐

Jste-li dohodnutý s partnerem, že cue-bid je GF (nebo INV+) se srdcovým fitem, pak je v tomto
případě v pořádku. Pokud by c-b sliboval čtyřlistý fit, pak je nutno nejprve dražit kontra a teprve
následně zfitovat srdce.
ano ☐

ne ☒

Cue-bid by v tomto případě znamenal čtyřlistou podporu srdcovou, GF a čtyřlistý fit. Dejte support
kontra, sice máte jen dubl figuru srdcovou, ale pokud bude partner dražit 2 srdce, můžete následně
dát cue-bid kárový 3 , čímž vyjasníte situaci a umožníte partnerovi vybrat mezi závazkem 3NT a 4
srdce.

ne ☒

Pokud soupeři draží dvě barvy a vy jednu držíte a druhou nikoli, pak je cue-bid jedné z těchto barve
oznámením zádrže, nikoli dotazem na zádrž. Protože držíte trefy a nedržíte piky, použijte cue-bid 3
trefy. Partner bude s pikovým držením dražit 3NT a bez něho 3 kára. Pokud byste sami drželi trefy i
piky, dražili byste 3 NT ze své ruky.
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ano ☐

Cue-bid

ano ☒

ne ☐

Cue-bid soupeřovy barvy zahájení je v tomto případě zcela namístě. Vaše odpověď 1 pik na pobídkové kontra partnera slibovalo čtyřlist a sílu do cca 8 FB. Protože partner nyní použil cue-bid barvy
zahájení má sílu minimálně na výzvu proti vašemu listu s touto silou. Máte 6 FB, což je rezerva
v rámci vaší dosavadní dražby (0-7 FB), pouze čtyřlist pikový, nemáte druhou barvu ani zádrž trefový,
dražba cue-bidu trefového se tedy nabízí.

ano ☒

ne ☐

Protože soupeři dražili dvě barvy, cue-bid partnera znamená zádrž v pikové barvě a sílu na celou hru
(hrajete forsující free bid, hláška 2 trefy tedy byla forcing na jedno kolo). Máte sice sám zádrž károvou, ale pokud má partner např.

bude jistě lepší hrát 3NT z jeho strany.

ano ☒

ne ☐
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Opět předpokládáme, že 2 srdce partnera byly forcing na 1 kolo. Nemáte vhodnou hlášku – 3 trefy by
znamenaly rozlohu 54, 2NT by slibovaly fit pikový. Proto se v tomto případě připouští hláška 2 piky
jako dvouznačná (buď silný list s fitem, nebo takovýto „garbage bid“), s tím, že 2NT nebo 3 srdce
partnera můžete pasovat.

