
Otevírající výnos obránců 

Otevírající výnos proti barevnému závazku 

Barva Karta 

AK, AKx A 

Singl (ne trumfový)  

Dubl bez honérů  (ne trumfový) Vyšší karta 

Sled tří karet vedený honérem Nejvyšší honér 

Sled dvou karet vedený honérem Nejvyšší honér 

4-list bez sledu honérů 4. nejvyšší 

3-list bez sledu honérů Nejvyšší 

Trumf  

Barva s A, ale bez K (nedoporučuje se) A (nikdy malou!) 

Proti malému slamu vynášet agresivně.  
Proti velkému slamu vynášet pasivně. 

 

Otevírají výnos proti BT závazku 

Barva partnera hlášená při dražbě 

Moje dlouhá barva, kterou nedražili soupeři 

Barva Karta 

4-list bez sledu tří honérů nebo barva s A 
(př. KJxx, Q10xx, Axxxx) 

4. nejvyšší 

Sled tří karet začínající honérem 
(př. KQJx; 1098) 

Nejvyšší 

3-list bez honérů (xxx) Nejvyšší              

3-list se dvěma honéry ve sledu   
(př. KQ8; 1095; J102) 

Nejvyšší 

3-list s jedním honérem (př. Qxx) Nejnižší               

Proti 6BT/7BT pasivní zahájení (NE nejdelší a nejsilnější barvu) 

 

 

 

 

Otevírající výnos obránců 

Otevírající výnos proti barevnému závazku 

Barva Karta 

AK, AKx A 

Singl (ne trumfový)  

Dubl bez honérů  (ne trumfový) Vyšší karta 

Sled tří karet vedený honérem Nejvyšší honér 

Sled dvou karet vedený honérem Nejvyšší honér 

4-list bez sledu honérů 4. nejvyšší 

3-list bez sledu honérů Nejvyšší 

Trumf  

Barva s A, ale bez K (nedoporučuje se) A (nikdy malou!) 

Proti malému slamu vynášet agresivně.  
Proti velkému slamu vynášet pasivně. 

 

Otevírají výnos proti BT závazku 

Barva partnera hlášená při dražbě 

Moje dlouhá barva, kterou nedražili soupeři 

Barva Karta 

4-list bez sledu tří honérů nebo barva s A 
(př. KJxx, Q10xx, Axxxx) 

4. nejvyšší 

Sled tří karet začínající honérem 
(př. KQJx; 1098) 

Nejvyšší 

3-list bez honérů (xxx) Nejvyšší              

3-list se dvěma honéry ve sledu   
(př. KQ8; 1095; J102) 

Nejvyšší 

3-list s jedním honérem (př. Qxx) Nejnižší               

Proti 6BT/7BT pasivní zahájení (NE nejdelší a nejsilnější barvu) 

 

Otevírající výnos obránců 

Otevírající výnos proti barevnému závazku 

Barva Karta 

AK, AKx A 

Singl (ne trumfový)  

Dubl bez honérů  (ne trumfový) Vyšší karta 

Sled 3 karet vedený honérem Nejvyšší honér 

Sled 2 karet vedený honérem Nejvyšší honér 

4+kartová barva bez sledu honérů 4. nejvyšší 

3-kartová barva bez sledu honérů Nejvyšší 

Trumf  

Barva s A, ale bez K (nedoporučuje se) A (nikdy malou!) 

Proti malému slamu vynášet agresivně.  
Proti velkému slamu vynášet pasivně. 

 

Otevírají výnos proti BT závazku 

Barva partnera hlášená při dražbě 

Moje dlouhá barva, kterou nedražili soupeři 

Barva Karta 

4-list bez sledu tří honérů nebo barva s A 
(př. KJxx, Q10xx, Axxxx) 

4. nejvyšší 

Sled tří karet začínající honérem 
(př. KQJx; 1098) 

Nejvyšší 

3-list bez honérů (xxx) Nejvyšší              

3-list se dvěma honéry ve sledu   
(př. KQ8; 1095; J102) 

Nejvyšší 

3-list s jedním honérem (př. Qxx) Nejnižší               

Proti 6BT/7BT pasivní zahájení (NE nejdelší a nejsilnější barvu) 

 

 

 

 

Otevírající výnos obránců 

Otevírající výnos proti barevnému závazku 

Barva Karta 

AK, AKx A 

Singl (ne trumfový)  

Dubl bez honérů  (ne trumfový) Vyšší karta 

Sled tří karet vedený honérem Nejvyšší honér 

Sled dvou karet vedený honérem Nejvyšší honér 

4-list bez sledu honérů 4. nejvyšší 

3-list bez sledu honérů Nejvyšší 

Trumf  

Barva s A, ale bez K (nedoporučuje se) A (nikdy malou!) 

Proti malému slamu vynášet agresivně.  
Proti velkému slamu vynášet pasivně. 

 

Otevírají výnos proti BT závazku 

Barva partnera hlášená při dražbě 

Moje dlouhá barva, kterou nedražili soupeři 

Barva Karta 

4-list bez sledu tří honérů nebo barva s A 
(př. KJxx, Q10xx, Axxxx) 

4. nejvyšší 

Sled tří karet začínající honérem 
(př. KQJx; 1098) 

Nejvyšší 

3-list bez honérů (xxx) Nejvyšší              

3-list se dvěma honéry ve sledu   
(př. KQ8; 1095; J102) 

Nejvyšší 

3-list s jedním honérem (př. Qxx) Nejnižší               

Proti 6BT/7BT pasivní zahájení (NE nejdelší a nejsilnější barvu) 

 


