
SAYC – Forsující (příkazné) hlášky 

Pravidlo 1: jediná forsující zahajovací hláška je 2♣ (umělá hláška, která 

neříká nic o trefech, pouze informuje o síle listu 22+ bodů). Až na velmi 

řídké případy bývá odpověď partnera většinou 2♦ a upřesnění je 

ponecháno na zahajiteli v dalším kole dražby. 

Př. 2♣ - 2♦ (partner zde nesmí pasovat, proto hlásí 2♦) 

     2♥               (zahajitel musí upřesnit, kterou barvu preferuje) 

Pravidlo 2: nová barva hlášená partnerem je vždy forsující 

Př. 1♦ - 1♥     (po hlášce 1♥ zahajitel nesmí pasovat) 

Pravidlo 3: nová barva hlášená zahajitelem, pokud je levnější, než 

jakou dražil poprvé,  není forsující. 

Př. 1♦- 1♥ 

     2♣            (po 2♣může partner pasovat) 

Pravidlo 4: REVERZ (hláška nejprve levnější barvy a v dalším kole pak 

dražší barvy) je forsující. 

Př.  1♦  - 1♠ 

       2♥            (2♥ je REVERZ a přikazuje partnerovi pokračovat v dražbě) 

Pozn. Začátečníci mohou pravidla 2-4 spojit do jediného:  nová barva je 

vždy  forsující (ať už ji hlásí odpovídající nebo zahajitel). 

Pravidlo 5: hláška nové barvy skokem je forsující do hry (žádný 

z partnerů pak nesmí pasovat, dokud se nedojde k celohernímu 

závazku). 

Př. 1♣ - 1♥ 

      2♠- …          (zahajitel mohl hlásit 1♠, protože však hlásil skokem 

                             2♠, musí oba dále pokračovat v dražbě) 

 

Pravidlo 6: hláška stejné barvy skokem není forsující. Jedná se pouze o 

invit (pozvání partnera) do celoherního závazku (partner reaguje 

pozitivně, pokud není na minimu bodů). 

Př. 1♠  -  3♠ 

 

Př.  1♦  - 1♥ 

       3♦ 

Pravidlo 7: Pokud dojde k FITu (barva je potvrzena oběma partnery), je 

následně hlášená nová barva vždy forsující. 

Př. 1♠ - 2♠ 

      3♦ 

Pravidlo 8: Pokud do dražby zasáhnou protivníci, je tím platnost 

případné předchozí forsující hlášky zrušena. 

Pravidlo 9: pobídkové kontra je forsující (slibuje min sílu, která by byla 

vhodná pro zahájení dražby, tj. min 12 FB a dobré dosud nedražené 

barvy; je to dotaz partnerovi opozice, aby ukázal svoji nejdelší barvu) 

Př.  1♥ - X – PASS – 2♣…  (toto pobídkové kontra slibuje min 3 karty 

v každé z barev ♣ ♦ ♠ a min 12 FB; partner kontrujícího odpovídá „moje 

nejlepší barva je  ♣“) 

 


