Systém 3NT
Protože agresivita soupeřů vzrůstá, stále častěji začínáme dražbu po preventivním zahájení na
3.stupni.
V řadě případů máme jakési fity pro ostatní barvy, ale s mnohými listy máme těžkou volbu.
Problém je tím naléhavější, čím je náš list silnější.První otázka, kterou musíme se silným
listem řešit, zda dát pobídkové kontra, nebo dražit 3BT.
Zahájí-li soupeř 3T nebo 3K, partner bude očekávat, že na pobídkové kontra máme alespoň 43 v drahých. Ideální je 4-4 v drahých, ale co s 5-4 v drahých.
Bude partner ve sledu (3T)-3S-(p)-? nabízet pikový 4-list? Asi ne, proto kontra na 3 levné
musí připouštět 5-4 v drahých.
Nemáme-li fity pro obě drahé barvy, musíme se uchýlit k 3BT. 3BT je nutné dražit s listy ve
velkém rozmezí síly, řekněme standardně 16-23 bodů. Jsou však určité typy listů, kde má
smysl riskovat hlášku v drahé barvě se 4-listem raději než 3BT:
82 AQ109 A852 KQJ
Po zahájení soupeře 3K dražím 3S, protože u partnera čekám krátkost karovou a statisticky 34 fit srdcový. Budu ve výhodné pozici, pokud partner zadraží cokoli.
Zahájí-li soupeř 3S nebo 3P, pobídkové kontra zaručuje drahý 4-list v OM. Fity pro další
barvy nezaručuje. V extrému, rozloha na pobídkové kontra může být 6430 se 4-listem v OM a
3-listem v barvě soupeřova bloku.
Snažíme se vždy dostat do závazku 3BT, je-li hratelný. Nemůže-li 3BT dražit 1OB, třeba jej
po kontra může dražit 2OB.
V souladu s tím, sledy 3S/P-4T/4K ukazují rozlohový list s nezájmem o 3BT. Zasahující je
buďto extrémně rozlohový 1-barevný nebo 2-barevný s oběma levnými.
Cue-bid na 4.stupni ukazuje 2-barevný list s OM.
Podobně hláška 3BT zdaleka neslibuje pravidelnou rozlohu. 3BT může být postaveno na
nějaké délce – zdroji zdvihů a rozumném držení barvy soupeře. Čím lépe držíme barvu
soupeře, tím více inklinujeme k hlášce 3BT. V extrému, rozloha na 3BT může být 6430 se 4listem v barvě soupeřova bloku. Počítáme s tím, že barvu, kterou nedržíme (resp. vůbec
nemáme) nějakým způsobem zadrží partner.
Nyní k odpovědím 2.obránce (dále „2OB“).
Uvědomte si, že je velký rozdíl, zda soupeř blokoval na 1.místě a když blokoval na 2. nebo
3.místě.
A. Soupeř blokoval na 2./3. místě. Síla 2OB je limitovaná předchozím pasem.
B. Soupeř blokoval na 1.místě. 2OB může mít velkou sílu.
Všimněte si, že případ A. je nejméně dvojnásobně častý než B. (Někteří soupeři budou
vehementně blokovat na 3.místě i s listy, které standardní požadavky na blok nesplňují, a to
mohou být jak listy extrémně slabé, tak i primérní listy s dlouhou barvou).
Pro případ A. navrhuji tuto jednoduchou dohodu o další dražbě:
- 2OB pasuje s velkou většinou listů. Draží-li barvu v pořadí, je to hláška do pasu, ukazující
délku 7+ a většinou slabý list, který se nekvalifikuje ani na blokující zahájení.
Případ B. vyžaduje dohody. Je otázkou, zda se investice do dohod které popíšu dále, může
vyplatit. Má smysl se zabývat dohodami, které se použijí alespoň 1x za 300 rozdání. Na
druhou stranu, pokud tyto dohody budete schopni uplatnit, je velká pravděpodobnost, že

vygenerují velký rozdíl (měřeno v IMP). Ve prospěch jejich přijetí hovoří trend rostoucí
agresivity soupeřů, v mezinárodní konkurenci zvláště.
Než se rozhodnete přijmout tyto dohody, můžete si sami otestovat frekvenci a závažnost
problému, např. vyzkoušet si na nějakém turnaji nebo v dílčí soutěži zahajovat „o stupeň výš“
tzn. např. se všemi listy s 9-12 body a 6-listem (resp. 7-11 body a 7-listem) zahajovat 3
v barvě. (Listy okolo 10 bodů jsou statisticky nejčastější). Sledujte jaké typy problémů
soupeřům způsobíte.

Systém 3NT
Soupeř na 1. místě zahájil 3♠ a 1OB dražil 3BT.
Reakce 2OB:
Pas
.. nevidím důvod nic dražit
4♣
a) příprava stopky v srdcích/trefech/kárech
b) kvantitativní zvýšení (13-15 bodů nebo ekvivalent)
4♦
slemový pokus v srdcích
4♥
slemový pokus s krátkostí v barvě soupeře (typicky 4441,5440)
4♠
slemový pokus v trefech
4BT slemový pokus v kárech
Po .. 3BT – 4♣ :
4♦ .. rezerva
4♥ .. bez rezervy:
pas/5♣ /5♦
4BT
4♠

..stop
..kvantitativní
..dotaz na esa

Po .. 3BT – 4♦ :
4♥
.. odmítnutí pokusu
4BT .. rezerva bez fitu (max. xx nebo singl F)
5♣ a vyšší .. odpovědi na RKCB (alespoň xxx nebo Fx)
Po .. 3BT – 4♥ :
4♠
.. přijetí pokusu, budeme hledat fit postupnou dražbou 4-listů
4BT .. odmítnutí
Alternativně, pokud piky nejsou soupeřovou barvou:
Po .. 3BT – 4♥ :
4♠
.. odmítnutí
4BT .. rezerva bez fitu (max. xx nebo singl F)
5♣ a vyšší .. odpovědi na RKCB (alespoň xxx nebo Fx)
Po .. 3BT – 4♠ :
5♣
.. odmítnutí pokusu
4BT .. rezerva bez fitu (max. xx nebo singl F)
5♦ a vyšší .. odpovědi na RKCB (alespoň xxx nebo Fx)
Po .. 3BT – 4BT:
5♦
.. odmítnutí pokusu
5♣
.. rezerva bez fitu (max. xx nebo singl F)
5♥ a vyšší .. odpovědi na RKCB (alespoň xxx nebo Fx)
Detaily pro sledy 3♣ /3♦ -3BT je třeba probrat…

