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Něco tady nesedí, a impas to není... 
Někteří hráči se nás občas snaží vyvést z míry poněkud neobvyklou dražbou. Přináším vám některé 
obvyklé situace. Dávejte značný pozor, když soupeř otevře konstruktivně v první hře na třetím či 
čtvrtém místě a máte 18+ bodů. 
 
Další takovou obvyklou situací je, když jeden soupeř blokuje a druhý draží sílu dražbou nové barvy, 
hláškou 3NT nebo slemovým pokusem a balíček zjevně obsahuje minimálně šest es (buď proto, že 
máte sami hodně bodů, nebo údajné body partnera, soupeře a vaše vysoce přesahují číslo 40. 
 
Jiné podobné případy mohou nastat, když soupeř po levici zahájí jedna v barvě, partner kontruje, a 
soupeř po pravici draží barvu, ve které máte 5+list a držíte celkem dost bodů. Buďte ve střehu také, 
když partner zahájí silné dva trefy či silný forsující tref a soupeř po pravici zasahuje barvou, ve které 
máte alespoň pětilist a k tomu máte v listu nějaké ty body. 
 
Proti úskokům soupeřů na třetím místě dražte prostě své hodnoty. Snažte se to ignorovat a dražit své 
celoherní závazky. Moc se nebojte, že vás soupeři okontrují a bude to drahé. Pokud partner něco 
ukázal, věřte mu. Nesedejte soupeřům na lep tím, že si budete myslet, že partner nic na svou dražbu 
nemá, jelikož soupeři ukázali na lince 20 bodů. 
 
Proti blafům, když vaše linka zahájí zahájí silné 2 trefy si dohodněte se s partnerem, že cue-bid 
soupeřova zásahu je naturální. Například: 2♣-(2♠)-3♠ - odpovídající drží KQTxxx v pikách. Nemá smysl 
snažit se soupeře trestně kontrovat, stejně utečou do své pravé barvy. Lepší taktikou je dát rychle a 
jasně najevo, že držíte silné a dlouhé piky. 
 
Když soupeři blafují po svém bloku, partner blokujícího soupeře ukrývá v takových případech dobrý fit, 
proto je kontrujte jen opatrně a se silným trumfovým držením. Jinak radši předražte do vlastní barvy, 
nebo NT. Například v sekvenci (3♦)-X-(3♠)- by X i 4♠ měly být opět přirozené, (3♠)-X-(4NT)-X pak 
znamená: mám nějaké body, soupeři blafují, partnere. 
 
Když soupeři blafují po partnerově pobídkovém kontra:  (m = levná barva, M = drahá barva) 
(1m)-X-(1M)-? 
X 4+ list M, 7+ bodů 
2M 5+list M, 9-11 bodů  
3M 6+list M, 12-13 rozlohových+figurových bodů 
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