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TRAPPING PASS A SOS REKONTRA 

 

Zpracoval: Nulíček Vladimír 

podle různých webových zdrojů 

 

TRAPPING PASS 

Trapping Pass (někdy zkráceně Trap-pass) je záměrný pas se silnou kar-

tou a délkou v barvě soupeře. Jelikož kontra je v tomto případě pobíd-

kové jak po zahájení soupeře, tak po zásahu, je nutno s délkou v barvě 

soupeře pasovat a ev. si počkat na pobídkové kontra partnera, které můžeme propasovat a proměnit tak na 

trestné. 

Typický příklad: 

W s délkou srdcovou pasoval a následně propasoval 

reopen kontra svého partnera. 

W vynesl singl pik k esu partnera, který vrátil dvojku pi-

kovou. W snapl a vrátil tref k esu E. Ten vrátil další pik 

do snapu. W nyní stáhl krále trefového a poslal trefový 

snap.  

Další pik by nyní umožnil HH shodit v ruce káro (W má 

již své trumfové zdvihy naturální). Protože v tuto chvíli 

již E měl dopočtenu rozlohu HH (3-5-2-3), vrátil krále 

kárového. HH vzal na stole esem a zahrál tref. E po-

zorně snapl malým trumfem a obrana ještě udělala 

další tři srdcové zdvihy a káro. 

Výsledek: 1S -4 za -1100 

P.S. Poté, co k N doputovala dražba, má možnost situ-

aci zachránit a dát SOS rekontra. Linka NS pak bude mít 

šanci najít závazek 1 nebo ještě lépe 2. 

 

 SOS REKONTRA 

Ve výše uvedeném příkladě jste viděli jedno běžné použití SOS rekontra. Pokud je pobídkové kontra propasováno 

jako trestné, pak SOS rekontra partnera, který původně pasoval zahájení partnera má jasný význam SOS rekontra, 

žádajícího zahajitele, aby vybral jinou barvu jako trumfovou. Jiný podobný příklad: 
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S dal pobídkové kontra, které N zapasoval, 

máte dvě barvy, z nichž by si partner mohl vy-

brat, dejte tedy SOS rekontra a pokud si parner 

vybere trefy, zadražte 2 - zahajiteleli bude 

jasné, že máte kára a srdce (jen s jednou dlou-

hou barvou byste ji dražili přímo). 

 

TRAP-PAS A SOS REKONTRA PO ZÁSAHU  

Obdobný případ může nastat i po zásahu do dražby soupeřů. 

Partner zasáhl 2, obránce na N s délkou ká-

rovou pasoval (trap-pas), zahajitel reopnoval 

s krátkostí károvou kontrem, které N trestně 

propasoval.  

Jako W máme dvě zbylé nedražené barvy, což 

je ideální situace pro SOS rekontra. 

 

SOS REKONTRA PO ZAHÁJENÍ 1NT  

Další běžnou situací, kdy je vhodné mít v repertoáru SOS rekontra je dražba po zahájení 1NT, obzvlášť, pokud 

hrajete slabý NT, kdy trestné kontra hrozí častěji než proti silnému NT zahájení (navíc proti silnému 1NT se kontra 

obvykle hraje konvenční, což ovšem nevylučuje, že jej partner kontrujícího nepromění na trestné). 

Obránce na reopnu dal kontra, které hrají soupeři jako trestné. 

Jaké máte možnosti se slabým listem? 

 

✓ dražba barvy představuje jednobarevný list a únik 

✓ s dvěma barvami dražte SOS rekontra – partner bude dražit své barvy odspodu 

✓ s úplně pravidelným listem můžete risknout pasovat, možná to bude nejmenší zlo 

V této situaci by vaše rekontra bylo trestné, slibující bodovou pře-

vahu (tj. cca 7+bodů). Se slabým listem tedy musíte buď rovnou dra-

žit nebo pasovat. Na přímé pozici musíte mít s partnerem dohody, 

zda platí systém, nebo zda např. dražíte přirozené vč. 2 v levné. Za-

hajitel má nyní tyto možnosti úniku z trestného kontra: 

✓ dražba 2 v levné slibuje pětilist 

✓ dražba 2 slibuje obě drahé (pokud ale hrajete 1NT i s drahým pětilistem, je to jednobarevný list) 

✓ rekontra je SOS, slibující dva čtyřlisty (ev. i oba drahé, pokud by 2 mohly být jednobarevné). 

Po SOS rekontra oba partneři hledají shodu odspodu, pokud soupeř náš závazek znovu okontruje, rekontra od 

obou partnerů je znovu SOS. 

  

Partner RHO Vy LHO 

1NT pas pas kontra 

pas pas ???  

Partner RHO Vy LHO 

1NT kontra pas pas 

???    
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JAK HRÁT TRAP -PAS? 

 

Problém s trapping pasem spočívá v tom, že se může stát, že jak vy, tak i partner zapasujete list, s nímž byste 

splnili celoherní závazek. Proto by váš pas s délkou v barvě soupeřů měl být shora omezen – po zahájení do dejme 

tomu 15 HCP, jinak můžete zasáhnout 1NT, po zásahu přibližně do primérky, jinak byste rovněž měli dražit např. 

3NT. Dále je nutno mít dohodnuto s partnerem, jak se chovat na pozici reopen.  

 

Např. po zahájení 1 v drahé by měl zahajitel reponovat s jakýmkoli listem, tedy i s minimálním zahájením, pokud 

nemá délku v barvě soupeřů – viz též článek o pozici reopen. 

 

Podívejme se ještě na několik příkladů: 

 

East má krátkost v barvě zahájení partnera a délku a figury 

v barvě zásahu soupeře. V prvním kole dražby tedy pasuje – 

je to přímo ideální situace pro trapping pass. Zahajitel má sice 

minimum svého zahájení, ale podle partnerských dohod je 

povinen dražit s krátkostí v barvě soupeře – na reopen pozici 

tedy dává pobídkové kontra, které E propasuje jako trestné. 

 

 

Obdobná situace – E má opět sílu a délku v barvě soupeře a 

krátkost v barvě zahájení partnera. Výhodou uvedené do-

hody (povinnost partnera obnovit dražbu s krátkostí v barvě 

soupeře) je v tom, že s délkou v jejich barvě se nemusíte obá-

vat použít trapping pas ani s relativně silným listem (v tomto 

případě s primérkou). Zahajitel má tentokrát dvoubarevný 

list, minimum FB a pouze třílist pikový, draží tedy svůj druhý 

pětilist. E je sice trochu frustrován, že nepřišlo kontra, ale závazek 2 trefy s kontrem by nebyl žádný zázrak, ob-

zvlášť, pokud je vaše linka ve druhé hře proti první. E tedy draží 3NT, které by měly být ke splnění – N nejspíš 

vynese tref a máte pět kárových, dva trefové zdvihy a vypracujete dva srdcové. I když obránci naleznou pikový 

výnos, odevzdáte nejspíš jen tři pikové zdvihy a eso srdcové. 

 

V tomto případě má W délku v barvě soupeře, není tedy po-

vinen na pozici reopen dražit – pokud by měl E krátkost piko-

vou, mohl dražit např. pobídkové kontra. Délka piková v ruce 

zahajitele víceméně vylučuje, že by E měl trapping pas, proto 

může bez rizika pasovat. 

 

 

 

 

http://nulda.bridgecz.cz/Balancing.pdf

