ZVYŠOVÁNÍ BARVY ODPOVĚDI NA TŘÍLIST
JEFF RUBENS, NEW YORK CITY

V únorovém vydání Australského Bidding Forum z roku 1971 byli paneloví experti a čtenáři žádáni o
zvážení následujícího dražebního problému:
Rabrový bridž, NS ve druhé
West
North
East
–
–
Pass
Pass
1♠
Pass
Pass
3♠
Pass

South
1♦
2♦
?

S: ♠QT9 ♥KJ5 ♦AKT942 ♣4
Co zadražíte?
Základním předpokladem „panelových problémů“ je, že autor problému nejen souhlasí
s předchozími akcemi Jihu, ale i věří, že většina panelových expertů souhlasí také. Nic nerozzlobí
panelového experta více, než když je nucen dostat se ze situace, do které by se sám nikdy nedostal; a
žádný redaktor nechce rozzlobit panelové experty. Lze tedy předpokládat, že rebid Jihu 2♦ by byl
podpořen alespoň částí panelu expertů.
Rebid 2♦ nemůže být považován za správný či špatný, jde spíše o „záležitost stylu“. Pro někoho je
nepříjemné zvyšovat jednou draženou barvu pouze s tří-kartovou podporou. Tato obtíž je zjevně
v Americe stejně častá jako v Austrálii, protože Australian Bridge Standard vyžaduje čtyř-kartovou
podporu dokonce i na zvýšení otevření. Ostatním je zase špatně při pomyšlení, že by měli rebidovat
2♦ místo toho, aby prostě zvýšili na pěkný třílist.
Účelem tohoto článku je prezentovat argumenty ve prospěch zvyšování na tři trumfy. Prosím mějte
na paměti, že se nesnažím dokázat, že dražit 2♦ je špatně. Chci ale demonstrovat, že čekání na čtyři
trumfy může vám a vašemu partnerovi často znepříjemnit život.

Proč zvyšovat na třílist?
Důvod první: Abyste předešli nevydražení celoherního závazku.
Přepokládejte, že držíte karty Jihu z únorového problému. Otevřete 1♦ a rebidujete 2♦ po partnerově
odpovědi 1♠. Co by měl Sever dělat s těmito listy?
a.
b.
c.
d.

♠KJxxx ♥Axx ♦xx ♣Jxx
♠KJxxx ♥Txx ♦xx ♣AJx
♠Jxxxxx ♥Qxx ♦xx ♣AJ
♠Jxxxxx ♥Ax ♦xx ♣Kxx

Je zjevné, že Sever by měl pasovat. Nemá žádný důvod k další dražbě a ani žádnou dobrou hlášku,
kdyby dražit chtěl. Nevěřte tomu, že byste dražili 2♠ s jakýmikoliv z těchto listů! Jestli ano, váš
partner bude zaslouženě mít více typickou kartu pro rebid 2♦, třeba jako:

♠4 ♥KJ5 ♦AKT942 ♣QT9
A 2♠ nebudou půvabný závazek – přijatelné pouze v případě D.
V každém případě, pokud zadražíte 2♦ s kartou Jihu, budete tam hrát. Pokud zvýšíte na 2♠, možná se
dodražíte do hry, a možná ne, možná i splníte, a možná ne, ale určitě budete radši hrát 4♠ než 2♦.
Často můžete podniknout silné kroky, když je vaše barva zvýšena, ale ne jindy. Častý příklad je
odpověď na otevření 1 v drahé. Pokud otevřete 1♠ s
♠AJxxxx ♥x ♦KQx ♣AJT
a partner odpoví 1NT, nemůžete dělat více než rebidovat 2♠; pokud má partner singl pik, vaše karta
je minimální. Pokud ale partner zvýší 1♠ na 2♠, můžete se pokusit o hru, protože jeho piková délka
dává vašemu listu zvýšenou hrací sílu. To je proč považuji za nesprávné, bez ohledu na AB standart,
odpovědět 1NT na 1♠ s
♠Kxx ♥Kxxx ♦Kxx ♣xxx.
Všimněte si, že tyto dva listy mají sílu adekvátní na 4♠ dokonce s králem proti singlu. Pokud odpovíte
2♠, dostanete se tam; zatímco pokud odpovíte 1NT, ne. (Pokud kdokoliv navrhuje odpovědět 1NT a
pak zvýšit rebid 2♠ na 3♠, odvezte ho. Kromě toho, že to je trap bidding nejhoršího typu, jak se může
ruka odpovídající nebýt vhodná na zvýšení na 2♠ v prvním kole ale být vhodná na zvýšení na 3♠
v kole druhém?)
Uvažování v těchto dvou situacích zůstává stejné: pokud nemáte důvod stydět se za svůj list, měl
byste zvýšit partnerovu barvu kdykoliv je to možné, protože mu tím pomůžete k lepšímu
vyhodnocení jeho listu.

Důvod druhý: Abyste předešli špatnému načasování v dražbě.
Zde je původní problém. Jako odpovídající držíte:
♠KJxxx ♥AQx ♦xx ♣ATx
Dražba zatím probíhala takto:
South
North
1♦
1♠
2♦
?
Co zadražíte?
Odpověď (zkrácená): „3NT je jasná volba… 14 bodů… žádný zřejmý misfit… zádrže v nedražených
barvách.“
Pouze málo lidí by argumentovalo proti této odpovědi. Pár vědců by možná navrhovalo průzkumné
2♥ nebo 3♣, ty ale nejsou ani naturální, ani zřejmé a jsou pravděpodobně také nerozumné, vzhledem
k závažným důsledkům partnerova případného zvýšení. Takže dáme tento list s jeho jasnou volbou
3NT naproti listu z únorového problému, se kterou jsme rebidovali 2♦. Vidíme, že 3NT nejsou úplně
beznadějné, pouze hrozné, zatímco 6♠ (ačkoli to není nic, co by si vysloužilo přední stránky novin)
jsou pravděpodobněji lépe splnitelné než 3NT.
Samozřejmě jsem tento příklad zvolil s milující péčí. Ale stále je mnoho listů, kde by odpovídající
rebidoval 3NT a kde by 4♠ byly lepší závazek.
Co ale může Jih dělat? Těžko může takhle pozdě opravit do piků – Sever neslíbil lepší piky. A pokud
Jih hraje hádací hru, jak a kdy vůbec zůstane ve 3NT? Skoro se zdá, že rebid 2♦ nepovoluje 3NT jako
možný konečný závazek...
Místo, kde hrát hádací hry – pokud se vůbec hrát musí – je druhý stupeň. Pokud se dostanete do
špatné hry, je dost možné, že to bude drahé; pokud se dostanete do 2♠ na fit 4-3 místo do 2♦ na fit
6-2, není pravděpodobné, že byste kvůli toho musel žádat o sociální podporu. Zvýšením piků ihned
zkoumáte pikový fit dříve, než je dražba vystřelena do vesmíru rebidem odpovídajícího. Po károvém
rebidu je nejen divné pro otevírajícího podpořit piky později (pokud odpovídající rebiduje 2NT nebo
3♦, od otevírajícího se očekává, že s minimem zapasuje (odváží se ale pasovat s utajenou
tříkarátovou podporou?) Také to vylučuje najít 2♠ jako možný konečný závazek, i přestože je to
možná dva ku jedné, že máme na lince alespoň osmikartový fit. Je snad logické vyloučit automaticky
závazek na druhém stupni v nejlepší barvě, jakou máte na lince?
Můžete sami vidět, jak špatně je tako dražba načasovaná. Předpokládejte, že odpovídající zadraží 2♠
na 2♦. Otevírající nucený zvýšit (odpovídající by mohl držet například 6 piků s AK a jednu vedlejší
kartu), se tak dostane na 3. stupeň s minimálním otevřením, aniž by ho partner vůbec vyzýval.
Ještě si myslíte, že toto je dobrá dražba?

Důvod třetí: Abyste se dostali do nejlepší barvy.
Jak jsme viděli, okamžité zvýšení na 2♠ má výhody, když má odpovídající silný list: zjednoduší mu to
volbu nejlepší hry nebo pomůže vyhodnotit, jestli je jeho list vhodný na pokus o hru. Ale i když je
odpovídající slabý, okamžité zvýšení může být výhodné, protože 2♠ budou často nejlepším závazkem.
Když se podíváme na listy, o kterých jsme se bavili výše, a trochu je oslabíme, v bodové síle i ve
velikosti fitu, dostaneme něco jako toto:
a.
b.
c.
d.

♠KJxxx ♥Qxx ♦x ♣Jxxx
♠KJxxx ♥Txx ♦x ♣QJxx
♠Jxxxxx ♥Qxx ♦x ♣QJx
♠Jxxxxx ♥Qx ♦x ♣Kxxx

Toto jsou slabé listy a partner se nepokusí o hru, i pokud jeho barvu zvýšíme. Nemyslím, že jsou
nějaké pochybnosti o tom, že v každém z těchto případů jsou 2♠ lepší než 2♦.
Důvod čtvrtý: Abyste získali negativní inference.
Pokud zvyšujete jen na čtyři trumfy, partner může obvykle relaxovat, když mu zvýšíte barvu; Zná
(pravděpodobně) nejlepší barvu a potřebuje jen zjistit správnou výši závazku. Partner je ale stejně
uvolněný, když zvyšujete na tři trumfy a nezvýšíte jeho barvu. Nemusí se zatěžovat dražbou nějakého
umělého dotazu, aby vám dal šanci ukázat třílist, protože ví, že ho nemáte. Zvažte následující situaci:
Opener

Responder

1♥
2♥

1♠
?

Responder drží:
♠QT9xxx ♥x ♦AQJx ♣KJx
Pokud ho trápí, že by opener mohl mít něco jako toto
♠KJx ♥AKxxxx ♦Kx ♣xx
(4♠ jsou lepší než 3NT) musí zadražit 3 v levné, a riskovat tak, že se dražba dostane nad úroveň 3NT,
pokud otevírající zvýší. Pokud otevírající popřel tři piky, odpovídající může prostě zadražit 3NT; skoro
jistě správný závazek, pokud na lince není pikový fit. Dále okamžité zvýšení na třílist umožňuje
později ukázat preferenci s dublem, tím dává šanci odpovídajícímu elegantně najít dvoukartovou
podporu od partnera pro jeho šestilist a ještě uvolňuje otevírajícímu pohodlný rebid v jinak
nepříjemných situacích.

Opener
1♦
2♦
?

Responder
1♠
2♥

Zahajitel drží:
♠Kx ♥AQ ♦A9xxxx ♣xxx
Kára nejsou tak silné, že bychom je chtěli dražit potřetí, 2NT jsou excentrické, 3♣ nereálné. 2♠ jsou
jasná volba a je mnohem pohodlnější, když partner nebude očekávat třílist.
Nevýhody
Kdy zvyšování na třílist ztrácí? Za prvé, můžete se dostat do závazků na fit 4-3 se slabými trumfy.
Mnoho lidí je zarudlých, když hrají takovýto typ závazku, a mohou tak získat horší výsledek, než je
možné. Jestli váš partner potřebuje bezpečnostní závoj – třeba dobrý kárový šestilist jako v příkladu
výše – pak byste neměli pokaždé zvyšovat na třílist. Radši kupte partnerovi dobrou knihu o sehrávce.
Bezpochyby se většina hráčů domnívá, že je samo o sobě špatné, aby dospěli k závazku na fit 4-3. Já
sám si myslím, že jsou hodně zábavné. Určitě, nemůže dojít k velkému poškození na 2. stupni a
mnozí lidé přehlížejí, že přímé zvýšení nezavazuje partnerství k závazku v té barvě. To nás přivádí k
druhé nevýhodě zvýšení na třílist. Musíte být dostatečně znalí hráč, abyste je efektivně využili,
protože je nezbytné vědět, jak se vymanit z nevhodných závazků na fit 4-3 na vyšších úrovních.
Pokud je váš partner ten typ, který po zvednutí jednoduše přidá své body a oznámí celkový počet,
nemůžete si dovolit bez rozdílu zvyšovat na tři trumfy. Řešení tohoto problému nevyžaduje příliš
jemnosti, ale je lepší se v něm vyznat. Pokud má odpovídající na výzvu a pouze čtyřlist, nesmí
jednoduše zvýšit na 3. stupeň v té barvě. Místo toho musí říct buď 2NT s relativně vyváženým listem
a zádržemi v nedražených barvách, nebo 3 v barvě otevírajícího (neforsující).
Po takovéto výzvě se otevírající vrací do drahé odpovídajícího pouze s čtyřlistem. Pokud má
otevírající nevyváženou ruku (třeba jako 6-3) a minimum, může dále popsat jeho list dražbou přes
2NT.

Pár let zpět byla soutěž v The Bridge World s těmito listy:
Západ
♠A53 ♥Q962 ♦Q63 ♣A85

Východ
♠Q42 ♥AK3 ♦KJT752 ♣7

Úkolem bylo uhádnout, jak editoři dražili toto rozdání, když Západ rozdával. Správná odpověď byla:
Západ
pas
1♥
2NT
5♦

Východ
1♦
2♥
3♦
pas

Podívejte se na problém otevírajícího, pokud nezvýší srdce ihned:
Západ
pas
1♥
2NT

Východ
1♦
2♦
?

Co teď? Východ nemá dostatečnou sílu na dražbu 3NT a problém v trefech a kárech, která nepřináší
dost dobrý zdroj zdvihů. Pokud Východ rebiduje 3♦, je v bezpečí, ale nikdy neukáže tříkartovou
podporu a Západ může dost dobře mít srdcový pětilist.
Předpokládejte, že Východ zadraží 3♥. Pokud má Západ srdcový čtyřlist, pravděpodobně budou
nakonec nuceni hrát 3NT chtě nechtě (Východ neví, že se Západ bude moct vyhnout rebidu 3NT).
Pokud má Západ pětilist, všechno bude v pořádku, stejně jako po přímém zvýšení.
Teď se podívejte na skutečnou situaci. Východ dal partnerovi všechny možnosti. Pokud Západ drží
pět srdcí, srdcový závazek bude dosažen, jakmile Východ zvýší; pokud má Západ jen čtyřlist a méně
bodů, zapasoval by 3♦ – znovu nejlepší závazek; a kdyby měl Západ károvou figuru a alespoň jednu a
půl zádrže v nedražených barvách, mohl by si zahrát v 3NT.
Může to vypadat vtipně, tvrdit, že nevýhodami zvyšování na třílist je, že možná pokazíte sehrávku,
nebo to, že vaše další dražba nebude tak jemná. Není to tak ale myšleno. Neznamená to, že
zvyšování na třílist je metodou lepších hráčů. Zvyšování na třílist stojí na tom, že hráč, který draží
barvu, bude často mít pětilist, právě v tom případě získáte, protože budete vědět o svém fitu
dostatečně brzy.
Čtyřlisté fity se postarají samy o sebe – když už se jednou barva zadraží, není možné nenajít je. Fity
5-3 vyžadují opatrnější přístup.

Závěr
Na závěr bych vám chtěl sdělit: nebojte se zvyšování na třílist. Nemějte strach z toho, že právě dnes
nastane ta situace, kde partner odpověděl na malý čtyřlist a bude vás navždy nenávidět. Pamatujte,
že může mít pětilist nebo více, může mít dobrý čtyřlist, můžete opravit do jiného závazku, pokud
bude dražit dál, a také že závazky na fit 4-3 jsou alespoň tak těžké na bránění, jako na sehrání.
Samozřejmě, že byste neměl s tříkartovou podporou zvýšit vždy.
Pokud otevřete 1♣ s
♠K53 ♥K96 ♦QT3 ♣AJ95
měl byste, samozřejmě, rebidovat 1NT po odpovědi jedna v drahé.
Navrhuji ale zvyšování na třílist i se silnou barvou, která vás láká k rebidu. Podle mě je nepřípustné
nezvýšit odpověď 1♠ na 2♠ s
♠QT9 ♥KJ5 ♦AKT942 ♣4
To není jen tak nějaký třílist, je to třílist matka, deset, devět. Změňte to na Q32 a pořád bych
automaticky zvýšil. Mnoho lidí považují jednu figuru za minimum, a nezvýšili by s
♠542 ♥AQ6 ♦AKT942 ♣4,
myslím si ale, že vy byste měl. Na druhou stranu jen neortodoxní bridžisté by zvýšili se zcela kárově
orientovaným listem, například s
♠532 ♥AQ5 ♦KQJT42 ♣4.
Zvýšení s tímto listem ani nedoporučuji (přestože bych to sám udělal)
Se sedmilistem byste se už měl pokusit prosadit si ho jako trumfy na co nejnižším stupni. Takže s
♠QT9 ♥K5 ♦AK76542 ♣4
byste měl rebidovat 2♦, i přestože piky jsou více než dostačující na zvýšení. Někteří hráči
neodpovídají slabými čtyřlisty, a mají tím pádem ještě více důvodů ke zvyšování na třílisty; i když
dosáhnout závazku na fit 4-3, nebude to tak špatné. Moje vlastní filozofie je odpovídat na malé
čtyřlisty a zvyšovat na malé třílisty, a zbytek ať vezme čert.
Přeložil Zdeněk Tomis

