5 NT – Pick a Slam
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Jaký význam může mít hláška 5NT?
může být přirozená, pokud např. po RKCB v levné barvě zjistíte, že vám chybí dvě klíčové figury, ale jste již nad úrovní hry v barvě na pátém stupni
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Hláška 2 byl GF na 5+ trefech (např. v systému Polský tref), hláška 4NT RKCB
pro trefovou barvu, partner odpověděl 1 eso. Jsme již bohužel nad úrovní závazku 5 , v tomto případě může být dohoda, že 5NT je „to play“1.

po použití RKCB (např. viz výše) se hláška 5NT často používá jako dotaz na boční krále
(zejména pokud se lze zastavit na úrovni 5 ve sfitované barvě) – tato hláška slibuje všechny
klíčové figury.
hlášku 5NT lze také použít jako výzvu do velkého slemu, např. v sekvenci 1NT – 5NT.
hlášku 5NT lze rovněž použít po RKCB ve významu – máme všechny klíčové figury, máš ještě
něco navíc, co jsi nestihl nadražit např. cuebidem?
Vidíte, že existuje celá řada možností, jak hlášku 5NT použít, a je potřeba to mít s partnerem dobře
dohodnuto – jedná se o slemovou dražbu a tam každé nedorozumění v dražbě může mít fatální následky a stát spoustu IMPů.
V dnešní době je populární ještě jeden význam hlášky 5NT, které ve výše zmíněném výčtu chybí, a
to je „Pick a Slam“ („Vyber správný slem“).
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Rebid partnera 2NT znamená 12-14 FCB
s pravidelnou rozlohou. Máte 18 HCB
s trefovým pětilistem, což je bilance na
malý slem, ale nevíte, zda hrát slem
v trefech, kárech, nebo dokonce 6NT.

Zejména pokud máme dohodnutou trefovou nebo károvou barvu jako barvu trumfů se hodí hrát RKCB 1430,
kdy hláška 5 znamená 1 nebo 4 esa (pokud jdeme do slemu, málokdy očekáváme, že partner nemá žádné eso,
ale to, že má 1 klíčovou figuru a chceme se zastavit např. v závazku 5 se občas stane).
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List A
List B
List C

QJ43 A7 Q1072 QJ3
K83 AQJ Q10764 85
KQ3 QJ3 A642
Q54

S listem A je optimálním závazkem 6 , s listem B 6 , s listem C 6NT. K tomu právě slouží hláška 5NT,
která říká partnerovi „Vím, že bychom měli hrát malý slem, ale nevím, který, vyber si“.
Podívejme se na několik dalších příkladů (z webu www.bridgebum.com)
Příklad 2

Odpovídající opět hledá správný slem – pikový fit už je vyloučený (není ale vyloučené, že může být správné hrát pikový
slem na fit 4-3), odpovídající tedy draží svůj nejnižší levný
čtyřlist – trefy, což se odpovídajícímu líbí (pokud by ale neměl trefový fit, bude dražit 6 kár a v hledání správného slemu
dále pokračovat).
Všimněte si, že beztrumfový slem je beznadějný, máte jen 11
zdvihů v zásadě bez šance na dvanáctý (malou šancí je pikokárový skvíz), zatímco trefový slem je „ložený“ (máte navíc
snap kára na stole nebo piku v ruce).
Příklad 3

Odpovídající opět použil hlášku 5NT: „Vyber slem“. Zahajitel
má „samonosnou“ károvou barvu, proto vybírá slem
v kárech.
V opačném případě např. s třílistem srdcovým by mohl vybrat konečný závazek 6 srdcí, s jiným typem listu např.
s trefovým králem a jen šestilistem károvým 6NT apod.
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