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Lebensohl nebo Rubensohl
Zpracoval Vladimír Nulíček
podle zdrojů z webu ACBL a dalších webových zdrojů
Konvence Lebensohl (a další zde jmenované méně známé varianty) se používá tehdy, kdy váš partner
zahájí dražbu 1NT a obránce před vámi zasáhne do dražby na druhém stupni.

N (partner)
1NT

E (soupeř)
2

S (vy)
???

Poznámky:
 pro jednoduchost uvažujme nejprve přirozené zásahy, pokud je význam některého zásahu
konvenční a slibuje jinou barvu, než draženou, lze učinit nějaké speciální dohody
 neuvažujeme zásah 2 , kde máme k dispozici přirozenou dražbu (nebo konvenční dražbu
podle toho, jaký byl význam zásahu soupeře) na celém druhém stupni a konvenci Lebensohl
tedy nepotřebujeme

Klíčovou hláškou konvence Lebensohl je hláška 2NT po zásahu soupeře na druhém stupni ve významu
Puppet do 3
Kompletní struktura hlášek při použití konvence Lebensohl:








kontra
pobídkové (ev. trestné podle partnerských dohod)
hláška na 2. stupni
přirozená (5+ list), NF, to play
hláška na 3. stupni
přirozená (5+ list), GF
cue-bid soupeřovy barvy
GF, dotaz na nedražený drahý čtyřlist, bez zádrže
3NT
síla na hru, bez zádrže! (princip „direct denies, slow shows“)
hlášky na 4. stupni
jako bez zásahu
2NT
Puppet do 3 (povinná hláška)
další dražba:
o pas
5(6) list trefový, slabý na GF
o nová barva pod barvou zásahu
přirozená, NF
o nová barva nad barvou zásahu
přirozená, invit
o cue-bid soupeřovy barvy
jako přímý c-b, ale se zádrží
o 3NT
jako přímá dražba 3NT, ale se zádrží

Tato verze Lebensohla je považována za klasickou – vychází z principu „direct denies, slow shows“, tj.
přímá („direct“) dražba 3NT resp. cue-bid soupeřovy barvy popírá („denies“) zádrž v barvě zásahu,
tatáž dražba proložená hláškou 2NT („dlow“) ukazuje („shows“) zádrž v barvě záashu. Někdy se tato
varianta označuje akronymem FADS (Fast Auction Denies Stopper). Je potřeba si dát pozor hlavně na
přímou hlášku 3NT, která znamená sílu na GF, ale bez zádrže v barvě zásahu!
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Existuje i druhá alternativa, kdy naopak GF dražba proložená hláškou 2NT popírá zádrž a přímá dražba zádrž slibuje – tato varianta se označuje akronymem FASS (Fast Auction Shows Stopper), nebo i
jiné kombinace těchto 4 variant hlášek (2NT následované 3NT, 2NT následované cue bidem, přímá
dražba 3NT, přímá dražba cue bidu). Je dobré se s partnerem dohodnout, která varianta pro vás bude
nejlépe zapamatovatelná.
Příklady na použití konvence Lebensohl po zahájení 1NT naleznete zde.
Lebensohl po kontru na zahájení na druhý stupeň soupeře
Podobné schéma jako po zahájení 1NT, lze aplikovat také v případě, kdy soupeř zahájí blokem na
druhém stupni (ať už přirozeným, 2 Multi, nebo 2M dvoubarevné) a partner dá pobídkové kontra.
Zde je rovněž často nutno ukázat, zda máte nějaké hodnoty, nebo dražíte jen vynuceně na třetí stupeň.
W (soupeř)
2

N (partner)
kontra

E (soupeř)
pas

S (vy)
???

Příklady pro tento případ použití Lebensohla jsou na tomto webu.
Podobná situace, kde lze pomocí konvence Lebensohl rovněž odlišit silnější variantu dražby od pouhého předražení je tento případ:
W (soupeř)
1

N (partner)
kontra

E (soupeř)
2

S (vy)
???

Obzvlášť, pokud zvýšení druhého obránce slibují pouze fit a téměř žádné body, tak jak je to dnes moderní.
Lebensohl po reversu
A ještě jedna situace je někdy označovaná jako Lebensohl, tzv. „Lebensohl po reversu“, někdy také
pojmenovávaný jako „strukturovaný revers“, Na rozdíl od předchozích situací, tentokrát se nejedná o
soutěžní, ale jednostrannou dražbu. Po reverzu rovněž často potřebujeme odlišit slabý list od GF.
Příklad
N (partner)
1
2

S (vy)
1
???

 2
5(6) piků, NF
 2NT Lebensohl – puppett do 3
o pas – slabý list s dlouhou trefovou barvou a jen 4 piky, bez fitu
o 3
- slabý list s károvým, resp. srdcovým fitem (pasovatelné)
o 3 - invit na 5(6) listu pikovém apod.
 hláška na třetím stupni – přirozená, GF
2
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Určitou nevýhodou klasické verze Lebensohla je, že se ztrácí výhoda transferové dražby po 1NT, tzn.,
že sehrávajícím je častěji partner zahajitele (tj. slabší ruka). Tuto nevýhodu lze vyřešit jistou modifikací konvence Lebensohl – transferovou verzí – která se označuje jako Rubensohl nebo také Rumpelsohl. Tyto varianty jsou popsány v dalších kapitolách.
Další nevýhodou klasické verze Lebenshohla je to, že pokud chcete předražit na třetí stupeň a nemáte
sílu na GF, musíte použít hlášku 2NT. Tím ale není zřejmé, kterou barvou chcete předražit a pokud
druhý obránce zvýší barvu zásahu na třetí stupeň, zahajitel není schopen správně posoudit, zda pasovat nebo předražit (neví, zda má dobrý fit pro vaši barvu nebo nikoliv). Tato nevýhoda rovněž odpadá
při použití transferové verze, protože rovnou dáte najevo, kterou barvu máte.
Rubensohl AKA Rubinsohl1
Všechny hlášky od 2NT do 3 jsou transfery do vyšší barvy a jsou buď stopka na příslušné barvě
(partner zahajitele pasuje přijetí transferu) nebo GF (partner zahajitele dále draží). Přímá dražba 3NT
je přirozená, GF se zádrží v barvě zásahu, bez zájmu o nedraženou(é) drahou(é). Transfer do barvy
zásahu slibuje nedraženou drahou barvu a je buď bez zádrže nebo se zádrží – viz tabulka.
Kompletní struktura hlášek s použitím konvence Rubensohl:
1NT – (2 ) - ???

1NT – (2 ) - ???
2 - 5+ piků, NF
2NT - transfer do 3 , stopka nebo GF
3 - transfer do 3 , stopka nebo GF
3 - GF, slibuje 4-list pikový
3 - tranfer do 3 , invit+
3 - transfer do 3NT, bez 4 piků, bez zádrže
3NT – to play, bez 4 piků, zádrž v srdcích
1NT – (2 ) - 3 -(pas) - ???
3 - bez 4listu pikového, bez zádrže v srdcích
3 - čtyřlist pikový
3NT – bez 4listu pikového, zádrž v srdcích

2NT – transfer do 3 , stopka nebo GF
3
- transfer do 3
stopka nebo GF
3 - GF, slibuje 4list srdcový
3 - transfer do 3NT, bez 4 srdcí, bez zádrže
3NT – to play, bez 4 srdcí, zádrž v pikách
1NT – (2 ) – 2NT – (pas) - 3 - (pas) - ???
3
- GF, 5 trefů, 4 kára resp. srdce
3 - GF, 5 trefů, bez zádrže v pikách
3NT - GF, 5 trefů, se zádrží v pikách

Kromě klasického Lebensohla a konvence Rubensohl existuje ještě řada obdobných, mírně odlišných,
konvencí, označovaných např. jako „Advanced Lebensohl“ nebo „Transfer Lebensohl“, Rumpelsohl aj.
Tyto konvence jsou popsány např. zde.

1

Konvence pojmenovaná podle amerických hráčů Jeffa Rubense, resp. Iry Rubina

3

