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podle webu ACBL a dalších webových zdrojů 

 

Tyto konvence se hodí zejména do dražebních systémů typu 2/1. Lze je použít obě dohromady (vcelku 

dobře se doplňují), ev. jen jednu z nich. Variant těchto konvencí existuje celá řada, v tomto článku 

bude popsána jednoduchá základní verze obou těchto konvencí. 

 

Kaplan Inversion (KI) 

Po zahájení 1♥ (5+) může být v některých sekvencích (zejména v kombinaci s Gazzilli – viz níže) pro-

blém s vydražením silných listů s 5♥4♠. Toto usnadňuje konvence KI, jejíž princip je v otočení význa-

mu hlášek 1NT a 1♠ 

 1♥ - 1♠  6-11 HCP, 0-4 piků, F1 (jakoby forcing 1NT, ale připouští 4 piky)  

 1♥ - 1NT 6+ HCP, 5+ piků (namísto přirozené hlášky 1♠, ale minimálně 5list pikový) 

Další dražba je následující: 

 1♥ - 1♠  

o 1NT 11-15 HCP, 4 piky 

o 2♣ Gazzilli – viz níže 

o 2  11-15 HCP, 4+ kára (při 55 jen do 13 HCP) 

o 2♥ 11-13 HCP, 6 srdcí 

o 2♠ 16+ HCP, 4 piky, revers (dále strukturovaný revers – viz níže) 

o 2NT 14-16 6♥4m 

o 3♣/  14-16 5♥5♣/  

o 3♥ 14-16 6♥ (ne 64 – viz výše)  

 1♥ - 1NT 

o 2♣ Gazzilli – viz níže 

o 2  11-15 HCP, 4+ kára (při 55 jen do 13 HCP) 

o 2♥ 11-13 HCP, 6 srdcí 

o 2♠ 11-15, 3+ piky 

o Ostatní stejně jako po 1♥ - 1♠  

Gazzilli 

Tato konvence (nebo spíš koncepce dražby) se používá v systémech s forsujícím (nebo semiforsují-

cím) sledem 1♥ - 1♠, 1♥ - 1NT (ať už hrajeme Kaplan Inversion či nikoli) a 1♠ - 1NT. Konvence Gazzilli 

nám umožní odlišit slabé listy, rozlohové listy, které nejsou úplně minimální a bodově silné listy, což 

někdy bez použití této konvence může být problém. 
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Základní princip Gazzilli spočívá v použití rebidu 2♣ po výše uvedených sledech v dvojznačném vý-

znamu: 

 11-15 HCP, pravidelné rozlohy nebo se 4 trefy 

 16 (17) + HCP libovolné 

Význam ostatních hlášek – viz kapitola o KI. 

Po hlášce 2♣ ve významu Gazzilli má nyní odpovídající povinnost použít relay 2  s 8(9)+ HCP a jakou-

koli rozlohou – tato hláška je GF proti silné variantě Gazzilli. Jakákoli jiná hláška znamená méně než 8 

HCP a je tedy pasovatelná i se silnou variantou Gazzilli. Se slabším listem obvykle odpovídající opraví 

do 2M (s dublem nebo třílistem a listem cca 4-6 FB, kdy nechtěl v prvním kole zvýšit drahou na druhý 

stupeň) nebo draží svůj vlastní šestilist (v nouzi pětilist) 6-7 HCP. 

Další dražba po dotazu 2 : 

 2M 11-15, 5-list drahý, pravidelný list nebo 4 trefy 

 2NT 16+ 5M4m 

 3m 16+ 5M5m 

 3M 16+ 6+M 

 3NT 16-17 HCP pravidelných (pokud nezahajume s těmito listy 1NT) 

 

Toto je jen jedna z možných verzí – možností je více. 

Strukturovaný revers (Lebensohl po reversu) 

Po rebidu zahajitele reverzem často potřebujeme rozlišit slabý list od GF. Například ve sledu 

1  - 1  - 2  - ??? 1  = Kaplan Inversion (6-11 HCP 0-4 pilk§) 

Protože hláška 2  ještě není GF (slibuje 16+HCP a 54 na dražených barvách), je potřeba odlišit mini-

mální listy (5-6 HCP) a listy se silou na celou hru. K tomu slouží tzv. „strukturovaný revers“ 

 2NT slabý list, něco ve smyslu Lebensohla, zahajitel by měl s minimem reverzu dražit 3  a  

pasovat libovolnou hlášku partnera (nejčastěji stopka na levné) 

 hlášky na 3. stupni jsou GF a přirozené 

 

 

 


