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Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle několika webových zdrojů 

Hláška kontra je v dnešní moderní bridžové dražbě stále více používána v jiném než svém přirozeném 

významu (tedy jako trestné kontra). V řadě případů nám může tato hláška pomoci nalézt správný 

celoherní nebo částečný závazek v soutěžní dražbě. 

Kontra jako „trial bid“ 

V soutěžní dražbě je obvyklé používat novou barvu po zfitování drahé jako tzv. „trial bid“, tj. výzvu do 

manše, např. 

LHO Vy RHO Partner 

 1  2  2  

3  3    

Hláška 3 piky v této sekvenci by byla pouze přelicitováním. Chcete-li dát výzvu do manše, máte k dis-

pozici hlášky 3  nebo 3 . Máte-li na výběr dvě volné barvy jako v tomto případě, můžete si jako trial 

bid vybrat tu z ních, v níž byste potřebovali u partnera nalézt doplnění.  

Pokud máte k dispozici jen jednu barvu, pak použijte tuto volnou barvu jako trial bid, v tom případě 

tato hláška neznamená žádost o doplnění, např. 

LHO Vy RHO Partner 

 1  2  2  

3  3    

Pokud soupeři draží barvu, která je přímo pod vaší zfitovanou barvou, pak žádnou volnou barvu jako 

trial bid nemáte k dispozici, např. 

LHO Vy RHO Partner 

 1  2  2  

3  ???   

V tomto případě lze využít hlášku „kontra“ ve významu výzvy do manše, zatímco hláška 3 piky je stále 

pouze přelicitováním. 

Kdy je kontra trial bidem? 

Definujme si podmínky, které musí být splněny, aby význam hlášky „kontra“ byl jednoznačně chápán 

ve smyslu „trial bidu“. 

a) naše linka ukázala fit v drahé barvě a jedna z níže uvedených podmínek (b nebo c) 

b) mezi soupeřovou hláškou a zvýšením naší barvy na třetí stupeň není k dispozici žádná volná 

hláška (tzv. „kontra na nejvyšší barvu“) 

c) soupeři rovněž nalezli fit ve své barvě 
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Kontra ve významu trial bidu může použít jak zahajitel, tak i odpovídající, dokonce i tehdy, pokud 

naše linka zasáhla do dražby (dražbu zahájil některý ze soupeřů). Podívejme se na několik příkladů- 

Zahajitel: 

Jsou splněny podmínky a) a b). Kontra je tedy výzvou do 4 srd-

cí, zatímco hláška 3  by byla pouze přelicitováním. 

 

 

V tomto případě není splněna podmínka b). Ve významu trial 

bidu máte k dispozici hlášky 3  nebo 3 . Kontra je v tomto 

případě trestné. 

Odpovídající:  

Jsou splněny všechny 3 podmínka a) až c) viz výše. Kontra je 

výzvou do 3 piků, hláška 3  by byla pouze přelicitováním. 

 

V zásahu:  

V tomto případě sice je k dispozici hláška 3 , ale protože sou-

peři ukázali rovněž fit (tj. jsou splněny podmínky a) a c), naše 

kontra je „trial bid“. Hláška 3  by v tomto případě byla přiro-

zená, stále ještě může být lepší závazek v srdcích na fit 4-4 než v pikách na fit 5-3.  

 

Reopen kontra (Balancing Double) 

Na pozici re-open se často používá reopen kontra (balancing double) jako účinný nástroj pro nalezení 

vhodného vlastního závazku (obvykle jde o částečný závazek, i když výjimečně lze vydražit i závazek 

celoherní). 

Typická situace pro reopen kontra je takováto: 

 

 

Soupeři nalezli fit a zastavili se na druhém stupni. To indikuje, že bodová bilance mezi oběma linkami 

je přibližně vyrovnaná, maximálně soupeři mají kolem 22-23 bodů (ani jeden z nich neučinil pokus o 

vydražení celé hry).  

Navíc tím, že soupeři nalezli fit, je vysoce pravděpodobné, že v nějaké barvě máme fit i my. Proč? 

Soupeři mají minimálně osm karet v jejich barvě, tj. my máme v této barvě maximálně pět karet. Zbý-

vá 21 karet ve zbylých barvách. Pokud nemáme tři sedmifity, pak minimálně v jedné ze zbylých barev 

máme fit i my. 

W N E S 

   1  

pas 2  3  kontra 

W N E S 

   1  

pas 2  3  kontra 

W N E S 

 1  1  1  

2  2  3  kontra 

W N E S 

  1  1  

2  2  3  kontra 

W N E S 

  1  pas 

2  pas pas kontra 
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Reopen kontra pochopitelně neslibuje sílu na zahájení, s tou byste dali pobídkové kontra již v před-

chozím kole dražby. Reopen kontra pochopitelně není povinné, musíte mít k němu důvod, nejčastěji 

vhodnou rozlohu, tj. zejména fit pro nedraženou drahou barvu a alespoň semifity pro nedražené 

levné barvy. 

Podívejte se nyní na takovouto dražbu 

Co znamená hláška 2NT? Z principu není přirozená, to bychom 

propasovali kontra jako trestné. Obecně slibuje dvě barvy – 

v tomto případě evidentně obě levné (piky by N dražil rovnou) 

a ponechává partnerovi výběr, ve které levné má fit. S může 

mít rozlohu např. 4-2-4-3 a vybere si barvu levného čtyřlistu (3 ). 

Výjimečně lze s pomocí reopen kontra vydražit i celou hru. Podívejme se na takovýto příklad: 

 

 

 

N nemá dostatečnou sílu na pobídkové kontra na 1 , má 

však přímo ukázkový list na reopen kontra na 2 . S, který 

má čtyřlist pikový a tedy garantovanou krátkost pikovou u 

partnera a sám má singl trefový, se se svým listem nemusí 

obávat dražit 4  (když kontra partnera by stejně vyžadova-

la dražbu na třetím stupni). Všimněte si, že v konkrétní 

partii, kdy vše ideálně sedí, se splní dokonce 5 srdcí. 

 

Kontra odpověď (Responsive Double) 

Jak název napovídá, jedná se o kontra jako odpověď na partnerovo kontra. Z principu tedy vyžaduje, 

aby obránce před námi dražil. Typický příklad: 

Typický list: Kx xxx Qxxx Kxxx 

 

Kontra slibuje cca 8 FB a obě levné barvy (se čtyřlistem pikovým byste dražili 2 ). V tomto případě by 

hláška 2NT byla přirozená (na rozdíl od příkladu výše).  

Kontra na třetí resp. čtvrtý stupeň má v podstatě stejný význam, slibuje pochopitelně silnější list a 

umožňuje partnerovi ev. jej s vhodným listem a trumfovými hodnotami propasovat. 

Kvíz 

Na procvičení tohoto tématu si zkuste tento online kvíz. 

Řešení kvízu naleznete zde. 

W N E S 

  1  pas 

2  pas pas kontra 

pas 2NT   

W N E S 

1  pas 2  pas 

pas kontra pas 4  

W N E S 

1  kontra 2  kontra 

https://www.survio.com/survey/d/V0C8U9E4U6N8L0D9L
http://nulda.bridgecz.cz/Bridge_School/Kvizy/Drazebni_kviz_4.pdf

