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Zpracoval: Vladimír Nulíček 

s využitím materiálu V. Macháta: Dražba po 1NT 

 

 

Konvence Puppet Stayman 3 (zkráceně poněkud nepřesně nazývá jenom Puppet) se tradičně pou-

žívá jako dotaz na drahý čtyřlist ev. pětilist po zahájení silným 2NT nebo po silném zahájení 2 

nebo 2 a rebidu 2NT. Pokud ale máte systémové zahájení 1NT (15-17 HCP) i s rozlohu 5322 a dra-

hým pětilistem, je vhodné tuto konvenci zařadit do vašeho arzenálu i  po tomto zahájení. 

 

Zahájení 1NT s  drahým pětilistem  

V současných přirozených systémech typu 2/1 nebo Better Minor se prosazuje koncepce, že se silou 

15-17 HCP a rozlohou 5332 s drahým pětilistem se zahajuje hláškou 1NT. Důvodem je především 

problém s rebidem např. s tímto listem: 

 

Pokud zahájíte 1 a partner odpoví 1, co budete rebidovat? Máte 16 HCP, na rebid 1NT je to moc, 

na rebid 2NT zase poměrně málo. Pokud hrajete konvenci Gazzilli můžete dražit 2 a po dotazu 2 

partnera (slibující 8 HCP) dražit 2NT. Pokud tuto konvenci ve svém repertoáru nemáte, pak se nabízí 

si pomoci hláškou 2 v levné jako jakési „třetí barvy“, abyste ev. mohli nalézt shodu 5-3 v pikách. Zahá-

jení 1NT tyto problémy řeší, je však nutno mít nástroje, jak ev. nalézt shodu 5-3 v drahé barvě. 

Puppet Stayman po zahájení 1NT  

Abyste mohli nalézt ev. shodu v drahé barvě 5-3 po zahájení 1NT připouštějící drahý pětilist, je vhod-

né hrát konvenci Puppet Stayman i po zahájení 1NT. V. Machát ve svém materiálu doporučuje upra-

venou verzi „Puppeta“. 

1NT - 3 - ??? 

 3 - nemám drahý pětilist 

 3/ – pětilist  / 

 

Na rozdíl od „klasické“ verze Puppet Stayman první odpověď pouze znamená nemám/mám drahý 

pětilist. Po odpovědi 3je další dražba takováto: 

1NT - 3 - 3 - ??? 

  3 - mám pikový čtyřlist bez srdcového čtyřlistu1 

  3 - mám srdcový čtyřlist bez pikového čtyřlistu 

  3NT – nemám drahý čtyřlist, zajímal mě jen drahý pětilist u zahajitele 

 

                                                           
1
 S oběma drahými čtyřlistmi a silou na celou hru se draží Stayman 2 - viz dále. 

https://drive.google.com/file/d/1vDuk4cfHfcbHZEazqWSIU8j3gH_zCVOl/view?usp=sharing
http://nulda.bridgecz.cz/Gazzilli.pdf
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Toto schéma má tu výhodu, že zahajitel neprozradí „zbytečně“ svůj druhý drahý čtyřlist, v němž ne-

máte shodu. 

 

S ukázal GF se čtyřlistem srdcovým, N popřel srdcový fit, může a nemusí mít 

čtyřlist srdcový. V klasické verzi Puppet Staymana, kde 3 slibují alespoň 

jeden drahý čtyřlist, by N v této sekvenci obráncům zbytečně vyzradil svůj 

srdcový čtyřlist. 

 

Jak už bylo řečeno výše, použití této verze modifikovaného Puppeta má určité další důsledky: 

 s oběma drahými barvami a silou na celou hru používáme hlášku 2 

 transfer na kára se přesouvá na hlášku 2NT 

 hláška 2 je buď „range ask“ (2NT = min, 3 je max.) nebo transfer na trefy 

 

Ostatní související dražební sekvence jsou popsané v materiálu V. Macháta: Dražba po 1NT 

 

   

 

 

N S 

1NT 3 

3 3 

3NT  

https://drive.google.com/file/d/1vDuk4cfHfcbHZEazqWSIU8j3gH_zCVOl/view?usp=sharing

