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Obrana proti Multi 
Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle zdrojů z webu ACBL a dalších webových zdrojů 

 

Zahájení 2 Multi ve smyslu preemptivního zahájení v neznámě drahé barvě nebo silného pravidel-

ného listu je v dnešní době poměrně oblíbené (někdo ho hraje jen jako tzv. „minimulti“, tj. bez silné 

varianty1). V souvislosti s tím se objevila celá řada různých variant dražby po tomto zahájení soupeře. 

Každá z těchto variant má bezesporu své výhody i nevýhody a záleží jen na vás, kterou z nich si zvolíte. 

 

Varianta 1 (klasická, Dixon) 

Tuto variantu lze označit jako „klasickou“, protože je asi nejrozšířenější a zároveň nejpřirozenější. 

Někdy se rovněž setkáte s názvem „anglická varianta“ nebo „Dixon“. 

RHO You LHO Partner 

2 ???   

 

 kontra2 13-15 pravidelných (slabý NT)3 nebo 16+ (silné kontra) 

 2 přirozené, 5+list, neforsující (do cca 15 FB) 

 2NT 16-18 pravidelných, nevylučuje drahý 5-list4 (silný NT) 

 3 přirozené 6+list (nebo hodně dobrý 5-list),  neforsující 

 3 přirozené, 6+list, silnější než 2, ale stále neforsující 

 4 Leaping Michaels, 5+ v dražené barvě a 5+ v drahé 

 

S listy, s nimiž byste měli pobídkové kontra na přirozené blokující zahájení 2 resp. 2 (tj. s krátkostí 

v jedné drahé), musíte v prvním kole dražby pasovat a dát kontra až ve druhém kole dražby, až se 

ukáže, kterou drahou soupeři mají, např. 

RHO You LHO Partner 

2 pas 2 pas 

pas/2 kontra   

 

Určitou nevýhodou tohoto postupu je, že LHO může zablokovat dražbu na vyšší stupeň, čímž se vaše 

dražba ve druhém kole stane obtížnější a zranitelnější. 

  

                                                           
1
 Pozor ale na to, že v některých soutěžích není tato subvarianta Multi povolená, protože umožňuje partnerovi 

zahajitele s menším rizikem pasovat, má-li sám dlouhá kára a krátkosti v drahých barvách. 
2
 Po kontra je vhodné dražit konvenci Lebensohl (resp. Rubensohl) 

3
 Některé páry mají požadavek, aby kontra slibovalo alespoň třílisty v obou drahých barvách. 

4
 Po 2NT je možno dražit Puppet Staymana (resp. Muppet Staymana) 

https://www.bridgebum.com/leaping_michaels.php
http://nulda.bridgecz.cz/Lebensohl.pdf
http://nulda.bridgecz.cz/PS_MS.pdf
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Podobnou dražbu lze použít i ve sledu 

LHO Partner RHO You 

2 pas 2 ??? 

 

 kontra pobídkové nebo silné (16+) 

 2 (po 2 RHO) přirozené, 5+list, neforsující (do cca 15 FB) 

 2NT 15-18 pravidelných, nevylučuje drahý 5-list5 (silný NT) 

 3 přirozené 6+list (nebo hodně dobrý 5-list),  neforsující 

 3 (po 2 RHO) přirozené, 6+list, silnější než 2, ale stále neforsující 

 4 Leaping Michaels, 5+ v dražené barvě a 5+ v drahé 

 

Další možné situace: 

RHO You LHO Partner 

2 pas 2 dbl 

2 ???   

 

Partner dal pobídkové kontra na 2 a zahajitel opravil do 2 

 kontra trestné 

 2NT přirozené 

 3 přirozené (4)5+list,  neforsující 

 3 přirozené, 6+list, neforsující  

 3 dotaz na držení do 3NT 
 

LHO Partner RHO You 

2 pas 2 pas 

2 pas pas ??? 

  

 

Dražba je stejná jakoby přšlo přirozené blokující zahájení 2 kára od LHO.  

                                                           
5
 Po 2NT je možno dražit Puppet Staymana (resp. Muppet Staymana) 

RHO You LHO Partner 

2 pas pas ??? 

 kontra pobídkové 

https://www.bridgebum.com/leaping_michaels.php
http://nulda.bridgecz.cz/PS_MS.pdf
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Varianta 2 (ACBL) 

Tato varianta je obměnou klasické varianty, význam všech hlášek je shodný s variantou 1, s výjimkou 

hlášek kontra a 2. Je jednou z variant doporučovaných ACBL, nazývá se proto někdy také „americ-

ká“. 

RHO You LHO Partner 

2 ???   

 

 kontra pobídkové kontra na piky (jakoby zahájení bylo 2)6 

 2 pobídkové kontra na srdce7  

 ostatní stejné jako ve variantě 1 

V této variantě, pokud máte pravidelný list 12-15 FB, ale bez typu listu, s nímž byste mohli použít 

hlášky ve významu pobídkového kontra na 2 resp. 2, musíte v prvním kole dražby pasovat a ev. 

dražit až ve druhém kole dražby. 

Varianta 3 (transferová, holandská) 

Tato varianta je někdy označována jako „holandská“ a spočívá v transferové dražbě. 

RHO You LHO Partner 

2 ???   

 

 kontra transfer na srdce 

 2 transfer na piky 

 2 trasfer na trefy 

 2NT transfer na kára8 

 3 6+ list, přirozené, ale poměrně slabé, pouze přelicitování 

 3 6ti list, přirozené, neforsující 

Výhodou této varianty je, že můžete odlišit listy, s nimiž byste chtěli pouze předražit od silných listů, 

které můžete dražit přes transfer. Nevýhodou je, že ztrácíte možnost použít kontra pro pravidelné 

listy 13-15 FB i klasickou hlášku 2NT pro pravidelné listy 16-18 FB (s takovými listy musíte nejprve 

pasovat a dražit až v dalším kole dražby). Rovněž s listy, kde máte pobídkové kontra na jednu z dra-

hých barev, musíte nejprve pasovat a ukázat tento typ listu až v dalším kole dražby. 

RHO You LHO Partner 

2 pas 2 pas 

pas/2 ???   

 

 kontra pobídkové 

 2NT 16-18(19), pravidelný list 

 

                                                           
6
 Doporučuje se hrát konvenci Lebenshohl nebo Rubensohl 

7
 Doporučuje se hrát konvenci Lebenshohl nebo Rubensohl 

8
 s pravidelným listem (i silným) je nutno v prvním kole dražby pasovat a projevit se až ve druhém kole – určitá 

nevýhoda, pokud soupeři zablokují na vyšší stupeň 
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Varianta 4 (Granovetter)  

Tento typ obrany navrhli Matt a Pamela Granovetterovi a nazvali ji ambiciozně „The Best Defense to 

Multi“. 

RHO You LHO Partner 

2 ???   

 

 kontra 5+ v jedné drahé 

 2 silný list s trefovým 6+listem 

 2 silný list s károvým 6+listem 

 2NT přirozené 

 3 6+ list, přirozené, ale poměrně slabé, pouze přelicitování 

 3 6ti list, přirozené, neforsující 

 

RHO You LHO Partner 

2 kontra 2 ??? 

kontra je pobídkové do druhé drahé bravy, totéž po pasu partnera od vás je kontra s druhou drahou 

barvou. 

 

Varianta 5 (Multi against Multi) 

Tato obrana vychází z myšlenky, že nejlepší obranou proti určité metodě je varianta téže metody. 

Byla rozpracována Američany Edem Sheldonem a Robinem Michaelsem. Hláška „kontra“ je rovněž 

jakýmsi Multi, hláška 2 je uvolněná pro pravidelné listy 15-18 HCP (silný NT), další hlášky viz níže: 

RHO You LHO Partner 

2 ???   

 

 kontra  5+ v jedné drahé, síla zahájení 

 19-22 pravidelná rozloha 

 19+ tříbarevný list 

 2 15-18 pravidelný list 

 2 (5)6+ trefů, list se silou na zahájení 

 2NT (5)6+ kár, list se silou na zahájení 

 3 přirozené, preemtivní (slabší než síla na zahájení) 

 3 Michaels (5M5m) se silou 8  až 8,5 zdvihů 

 3NT 22+ pravidelná rozloha 
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Další dražební sekvence: 

RHO You LHO Partner 

2 kontra 2 ??? 

 

 kontra pobídkové 

 2 „paradox bid“, výzva, pokud má partner srdce, jinak pasovatelné 

 2NT Lebensohl 

 3 v barvě přirozené a forsing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrem 
Tento výčet variant obrany proti zahájení 2 kára není a ani nemůže být konečný, jistě na internetu 

naleznete řadu dalších variant víceméně smysluplné obrany. Je jen na vás, kterou variantu si s part-

nerem dohodnete a která vám bude nejvíce vyhovovat. 

RHO You LHO Partner 

2 kontra 2 pas 

pas ???   

 kontra pobídkové 

 2NT 19-21 pravidelných 

 3 19+ trojbarevný list, nejnižší 4 list 

RHO You LHO Partner 

2 kontra pas ??? 

 pas slibuje 4-list kárový a předpokládá misfit v drahé barvě partnera 

 2 „Paradox bid“, výzva ve druhé drahé, pasovatelné v této barvě 

 2NT zájem o celou hru proti jakékoli variantě kontra 

 3  19-22 prav., (následně 3 Stayman) 

 3  min. na srdcích nebo max. na pikách (3 pasovatelné, 3 GF) 

 3 GF na srdcích 

 3 min. na pikách  

 3 v barvě přirozené, forsing 

RHO You LHO Partner 

2 2 pas ??? 

 pas/2 to play 

 2NT Lebensohl, dále dražba drahé barvy je hledání fitu, GF 

 3 v barvě přirozené, forsing 


