
V minulom čísle časopisu sme vás zoznámili s prvými reak-
ciami otvárateľa po univerzálnom príkaze (UP). Z nasledujú-
cich troch možností partnera sme ako prvú zanalyzovali jeho 
dražbu so zhodou vo farbe otvárateľa. V tejto kapitole vás zo-
známime s druhou možnosťou, keď partner uplatnil UP 
s vlastnou dlhou farbou. 

Ak má partner dlhú drahú farbu, mal by sa ňou pochváliť. 
Potom sa dozvie, ako je to s jej podporou, a neskôr môže zís-
kať i ďalšie užitočné informácie, ak má záujem o slem. 

Iná je situácia v prípade, že partner má dlhú lacnú farbu. 
Mal by predovšetkým zvážiť, či nie je výhodnejšie smerovať 
k beztromfovej hre (stačí iba deväť zdvihov oproti jedenás-
tim pre hru v lacnej), teda či nie sú prítomné defekty, ktoré by 
ohrozovali splnenie takéhoto záväzku (singel, šikena v nedra-
ženej farbe a pod.). Preveriť to dokáže konvencia Gerlach, 
ktorá takúto slabinu u otvárateľa odhalí. Tento postup je znač-
ne sofistikovaný, a preto mu budeme venovať osobitný 
priestor v ďalšom pokračovaní.

Zadraženie dlhej lacnej farby má preto význam iba v prípa-
de, ak ide o ruku značne nevyváženú, nevhodnú pre beztrom-
fový záväzok, napr.:

1♣! – 1BT!
2♠   – 3♦    (♠A98  ♥4  ♦AQ9832  ♣QJ4)

Reakcie	otvárateľa
Pokiaľ má partnerova odpoveď v 2. kole charakter relé (pozri 
ďalej), čo zvyčajne sú 2♥! po rebide 2♦! (napr.: 1♠ – 2♣! – 
2♦! – 2♥!), nesmie brať partnerove 2♥! ako prirodzené (aj 
keď môžu byť), ale musí reagovať v súlade so zásadami pre 
relé dražbu (pozri ďalej). V ďalších kolách dražby sa všetko 
vyjasní.

Bez zhody vo farbe partnera
Je to prípad, ak má otvárateľ vo farbe partnera maximálne 
dubl. Reaguje tak, aby nielen odmietol zhodu, ale, ak je to 
možné, i súčasne ukázal niektoré distribučné prvky svojej 
ruky. Môže na to využiť všetky hlášky v poradí (samozrejme, 
okrem partnerovej farby), pričom nesmie prekročiť 3. stupeň. 
Konkrétne:
a)  najbližšie BT vylučuje trojkartovú zhodu.

Ak má na 3. stupni dosť priestoru, má i tieto možnosti:
b) zopakovanie farby otvárateľa vždy deklaruje singel (šike-

nu) vo farbe partnera,
c) nová farba naznačuje krátkosť (a zvyčajne dubl vo farbe 

partnera).
Partner určí konečný záväzok a ak má slemové ambície, 

môže si konvenčne overiť počet es na linke.
 

So zhodou vo farbe partnera
Ak farba partnera nie je totožná s relé (teda určite ide o dlhú 
farbu), potom otvárateľ so zhodou ju potvrdí. Urobí tak v zá-
vislosti od svojej sily:
a)  s MIN (do 16 b.) zvýši farbu partnera o stupeň,
b) s MAX (od 17 b.) draží novú farbu (krátku) na 4. stupni.

Keďže ide o zhodu, obaja spoluhráči si svoju silu spresnili 
v súlade so zásadami o korekcii bodov; otvárateľ si tu pripo-
čítal distribučné body za krátku farbu, prípadne aj dodatkové 

body, pokiaľ jeho odsúhlasená farba je dlhšia, ako pôvodne 
sľúbil (za šiestu a každú ďalšiu kartu po 2 body).

1♦  – 2♣!
2♠  – 3♥   dlhé srdcia
Reakcie otvárateľa:
4♥  MIN (♠AJ94  ♥Q85  ♦KQ832  ♣4)
4♣!  MAX (♠AK32  ♥QJ5  ♦AQ8632  ♣ –)

Konvencia	Sitno

Konvencia Sitno je jednou z najdôležitejších v systéme. Pri-
chádza do úvahy v prípade, ak došlo k zhode vo farbe a hráč, 
ktorý vedie dražbu, má pocit, že slem je pravdepodobný. Sú 
to prípady, keď spoluhráč ukázal MAX (napr. 1♣ – 1BT! – 2♥ 
– 2♠ – 4♣!), ale i pri jeho MIN, pokiaľ má on sám dostatočnú 
rezervu v sile. 

Až na niektoré výnimky plne nahrádza konvenciu Black-
wood (konvenčná otázka 4NT na počet es) a navyše odstra-
ňuje jej výraznú slabinu, keď ani tri esá v spoločných rukách 
nie sú zárukou, že si súperi v niektorej bočnej farbe neodtiah-
nu dva zdvihy zhora, a tak slem porazia i napriek veľkej sile 
na linke. Táto konvencia takúto situáciu rieši vysoko efektív-
ne.

Požadované	podmienky
Hráč, ktorý sa rozhodne využiť konvenciu Sitno, musí spĺňať 
tieto podmienky:
a) vedie dražbu (iba partner po univerzálnom príkaze),
b) zásadne iba po uzhodnení farby.

Konvencia je vysoko efektívna predovšetkým v situácii, ak 
má partner slabinu v bočnej farbe, t. j. nemá v nej kontrolu pr-
vého a ani druhého kola (napr. Jx), a teda hrozí strata mini-
málne dvoch zdvihov. 

Kontrola 1. kola: šikena alebo eso
Kontrola 2. kola: singel alebo kráľ
Konvenciu je možné uplatniť aj v tom prípade, ak partnera 

zaujíma iba počet es (nevylučuje teda, že má kontrolu v za-
draženej farbe).

Ako	konvenciu	odštartovať?
Je to jednoduché. Ak vám otvárateľ uzhodnil vašu dlhú farbu, 
zadražíte v poradí inú	 farbu (aj už draženú), v ktorej vám 
zvyčajne chýba (ale nemusí) kontrola.

Teda zadraženie novej farby vyžaduje od otvárateľa, aby 
partnera informoval, či má v nej kontrolu minimálne 2. kola, 
a ak má, aby súčasne oznámil i počet es. Napr.:

1♥  – 2♣!
2♦! – 2♠ mám minimálne 5 pík
3♠  –  zhoda a MIN
Reakcie partnera:
 4♠ bez väčšej rezervy (do pasu)
 4♣!, 4♦! i 4♥!   konvencia Sitno
V tejto ukážke partner ukázal svoje dlhé piky, ktoré mu 

otvárateľ uzhodnil, navyše informoval, že má MIN. Ak part-
ner nevidí šancu na slem (nemá výraznú rezervu) zahlási ce-
loherný záväzok 4♠. Ak nádejnú rezervu má (napr. aspoň 
17 b.), využije konvenciu Sitno (tu sa opýtal na držanie v kon-
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Táto výnimka, ktorá umožňuje otvárateľovi využiť túto 
konvenciu aj po normálnom otvorení, je možná iba preto, že 
prvá odpoveď partnera nebol univerzálny príkaz, čím sa sil-
nejším z dvojice stáva otvárateľ (vedie dražbu), a teda na 
neho prechádza zodpovednosť za konečný záväzok.

Ďalšia	dražba
Po negatívnej odpovedi (najbližšia možná odpoveď) zvyčaj-
ne nasleduje oprava na dohodnutú farbu. Ak to partner neuro-
bí, ale zahlási inú hlášku, ide tiež o Sitno a je to i známkou 
toho, že konvenčná otázka mala iný cieľ – hráč má vo farbe 
kontrolu, ale hlavne potrebuje zistiť počet es. A navyše tým 
šetrí aj dražobný priestor pre preskúmanie situácie i v iných 
farbách – aj to je jedna z predností tejto konvencie. 

Ak farbu dopytu zopakuje, znamená to, že mu v tejto farbe 
postačuje aj kontrola 3. kola (dubl alebo dáma).

Po pozitívnej odpovedi partner vie, že v testovanej farbe je 
kontrola minimálne 2. kola, a vie aj to, koľko es je na linke. 
Ak mu to stačí, zahlási priamo konečný záväzok. 

Pokiaľ by uvítal ešte niektoré doplnkové informácie (napr. 
ak uvažuje o veľkom sleme), môže si otestovať i inú farbu. 
Vyžaduje tým od otvárateľa informáciu, ktoré kolo v nej drží 
(rovnako ako po konvencii Nitra; pozri minulé číslo časopi-
su). 

Ďalšou výhodou systému je i možnosť otestovať nielen dr-
žanie v bočných farbách, ale dokonca i v tromfovej farbe. Je 
to vďaka skutočnosti, že po pozitívnej odpovedi je už známy 
počet es, čo umožňuje využiť na tento účel hlášku 4BT!, kto-
rá už logicky nemôže byť Blackwoodom.

Na ilustráciu jeden typický príklad:
♠AQxxxx  ♥Qxx  ♦AJx  ♣x 
♠Kx  ♥AKJxx  ♦KQx  ♣Jxx
1♠  – 2♣! univerzálny príkaz
2♠  – 3♥  minimálne 5 sŕdc
4♣! – 4♦! konvencia Sitno
5♣! – 6♥ 
Otvárateľ mal v našej ukážke pôvodne iba MIN (15 b.), 

avšak po zhode sa pretransformoval na MAX (pripočítal si 
2 b. za trefový singel). To ho oprávňovalo silne odsúhlasiť 
srdcia partnera hláškou 4♣!, čo bola výborná správa pre part-
nera. Ten skúsil konvenciu Sitno 4♦!, ktorá hovorí: mám re-
zervu, ale možno nemám kontrolu aspoň 2. kola v kárach. 
Otvárateľ reagoval pozitívne s 5♣!, čo je 4. stupeň, ktorý sľu-
buje dve esá a tromfovú dámu.

Slem je veľmi pravdepodobný vzhľadom na to, že na linke 
sú potrebné tri esá, trefy i kára sú v poriadku a navyše do naj-
lepšej farby otvárateľa (piky) je výborný doplnok. 

Záverom je možné konštatovať, že Sitno dokáže nielen na-
hradiť konvenciu Blackwood, ale navyše odstráni alebo po-
tvrdí obavu zo straty dvoch zdvihov vo farbe. To však nezna-
mená, že partner ju nemôže použiť aj v prípade, ak ho tento 
problém netrápi. Okrem iného ušetrí i dražobný priestor pre 
ďalšie otázky. Skrátka dobrý hráč, ak je to len trochu možné, 
sa Blackwoodu vždy vyhne. A systém Tatry mu to značne 
uľahčí. 

Ivan Tatranský

krétnych farbách), čo je v prvom rade otázka, či má v nich 
otvárateľ kontrolu aspoň 2. kola (singel alebo kráľ); napr. 4♣! 
(♠AKJxx  ♥Qx  ♦AQxx  ♣Jx).

Ako	sa	na	konvenciu	odpovedá?
Ak v inkriminovanej farbe je spoluhráč bez kontroly, zahlási 
najbližšiu možnú hlášku.

Ak však zadraženú farbu kontroluje (má v nej šikenu, sin-
gel alebo aspoň kráľa), oznámi túto dobrú správu ďalšími 
hláškami tak, aby súčasne partnera informoval i o počte es. 
Mechanizmus je podobný ako v prípade konvencie Blackwo-
od s tým rozdielom, že je tu navyše jeden stupeň, keďže prvý 
je rezervovaný iba pre negatívnu odpoveď. Konkrétne:
1.  stupeň (najbližšia možná hláška) – bez kontroly (v danej 

farbe minimálne dve karty bez esa i kráľa),
2.  stupeň (nasledujúca hláška) – kontrola a 0 alebo 3 esá,
3.  stupeň (o ďalší stupeň vyššie) – kontrola a 1 eso (alebo 4),
4.  stupeň (o ďalší stupeň vyššie) – kontrola a 2 esá bez trom-

fovej dámy,
5.  stupeň (o ďalší stupeň vyššie) – kontrola, 2 esá a aj trom-

fová dáma.

Pozrite si ukážku dražby:
1♣  – 1BT!  univerzálny príkaz
2♥   – 2♠  min. 5 pík (bez štvorkartovej zhody v srdciach)
3♠   – zhoda, minimálne 3 piky a MIN
 4♠  bez výraznej rezervy (12 – 16 b.)
S väčšou silou môže využiť konvenciu Sitno:
 4♣!  konvencia Sitno (♠AQxx  ♥x  ♦AKQxxx  ♣Jx)
Otvárateľ:
4♦! 1. stupeň, t. j. bez kontroly v trefoch (partner: 4♠) 
4♥!  2. stupeň, kontrola v trefoch a 0 alebo 3 esá
4♠! 3. stupeň, kontrola v trefoch a 1 alebo 4 esá
4BT! 4. stupeň, kontrola v trefoch a dve esá bez tromfovej 

dámy
5♣!  5. stupeň, kontrola v trefoch, 2 esá a aj tromfová 

dáma
Je samozrejmé, že nie je bezpodmienečne nutné, aby bol 

partner vo farbe otázky bez kontroly. Môže tak dražiť i v prí-
pade, ak ho zaujíma iba počet es. Vďaka systému to zistí na 
nižšom stupni, ako to umožňuje všeobecne známa Blackwo-
odova konvencia, a navyše tak ušetrí priestor na zistenie situ-
ácie i v iných farbách.

Konvencia Sitno sa v praxi najčastejšie uplatňuje v silných 
sledoch, t. j. po univerzálnom príkaze alebo i po silnom otvo-
rení. Výnimočne ju môže využiť i otvárateľ aj po normálnom 
otvorení, ak po pozitívnej odpovedi partnera a pripočítaní 
distribučných bodov jeho ruka výrazne „narastie“. Pozrite sa 
na efektívnosť tejto užitočnej konvencie v nasledujúcej situá-
cii:

♠xxx  ♥AKJxxx  ♦AKx  ♣x
♠x  ♥Qxx  ♦QJxx  ♣Axxxx
1♥  – 3♥
3♠! – konvencia SITNO; ruka má po korekcii bodov 

až 21 b. (17 + 2 navyše za šiestu piku + 2 distri-
bučné)

 4♦    3. stupeň, t. j. kontrola v pikách a jedno eso
6♥ slem je pravdepodobný (na linke je min. 31 b., 

3 esá a v pikách je kontrola).
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