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Většina pokročilejších bridžových hráčů má ve svém repertoáru tzv. výnosové kontra
(angl. Lead Directing Double). Toto kontra se běžně používá tehdy, pokud soupeři
draží nějakou umělou hlášku (např. Staymana, transfer, splinter, odpověď na Blackwooda, cue-bid apod.). Podobně se výnosové kontra používá i tehdy, pokud soupeři
cue-bidují naši barvu (ať už např. zfitovanou barvu, barvu zásahu jednoho z obránců
apod.). V tomto článku jsou popsány výhody a nevýhody tohoto konceptu a zejména
vysvětlen obrácený princip tzv. „antikontra“ (angl. Anti-Lead Directing Double¨).

VÝNOSOVÉ KONTRA MŮŽE POMOCI I SOUPEŘŮM
Pokud používáte klasické výnosové kontra na cue-bid vaší nebo partnerovy barvy, pak toto kontra pochopitelně
často pomůže vaší straně k nalezení správného výnosu, zároveň ale toto kontra přidává soupeřům dvě hlášky –
pas a kontra, které mohou použít k partnerské komunikaci na poměrně nízké úrovni dražby. Např. ve slemové
dražbě jim to může umožnit lépe vydražit své kontroly barev. Pokud je toto výnosové kontra na nižším stupni,
může to soupeřům umožnit hrát např. závazek 3NT ze správné strany, ev. se tomuto závazku úplně vyhnout,
pokud vaši barvu nedrží nebo ji drží nedostatečně – mohou nalézt např. alternativní závazek v levné barvě nebo
4 v drahé barvě na sedm trumfů.
PŘÍKLAD 1
Hláška 3 soupeře po zásahu jeho partnera je splinter, ukazující fit
pro barvu zásahu (srdce) a krátkost v pikové barvě (silné sfitování
by bylo hláškou 2). Dáme-li výnosové kontra na tuto hlášku, požadující resp. potvrzující, že opravdu budeme proti srdcovému závazku vynést pik, dáváme soupeřům šanci použít hlášky pas a rekontra. Pokud by obránce na E dal rekontra, sliboval by zádrž prvního kola v pikách (v tomto případě eso), pokud E pasuje, umožní tak partnerovi, aby specifikoval, zda jeho
hláška byla singl nebo šikena (rekontra je opět zádrž prvního kola, v tomto případě tedy šikena, v opačném případě by W dražil např. jiný cue-bid, nebo konečný závazek 4).
PŘÍKLAD 2
Kontra na cue-bid 3 umožňuje soupeřům zvolit závazek 3NT ze
správné strany, pokud E nemá pikovou zádrž a W ano, ev. namísto
toho vydražit např. závazek 5, pokud by zádrž v pikách neměl ani
jeden ze soupeřů.

Tyto nevýhody výnosového kontra lze eliminovat tím, že obrátíme význam hlášky kontra a pas, tj. použijeme
koncept tzv. „antikontra“ (Anti-Lead Leading Double). Tento koncept ponechává výhody výnosového kontra (v
tomto případě tedy vlastně pasu) a přitom eliminuje výhodu pro soupeře, protože jim nedává k dispozici hlášky
pas a rekontra.
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VÝNOSOVÉ ANTIKONTRA
Základní princip „výnosového antikontra“ vychází z předpokladu, že pokud obránce draží určitou barvu (obzvlášť pokud je to zásah v barvě), pak obvykle chtějí tuto barvu vynést. Jak bylo popsáno výše, pokud používáme koncept klasického výnosového kontra na cue-bid naší dražené barvy, pak tímto můžeme v některých případech pomoci soupeřům. Princip „Anti-Lead Directing Double“ spočívá v tom, že prohodíme význam hlášek
pas a kontra na soupeřům cue-bid námi dražené barvy:
✓
✓

kontra žádá partnera o výnos v jiné barvě než dražené naší linkou
pas žádá o výnos v barvě dražené naší linkou

PŘÍKLAD 3
Partner bude pravděpodobně vynášet do srdcového závazku. Kontra žádá jiný než pikový výnos, pas potvrzuje výnos námi dražené
barvy, tedy v tomto případě piků.

?

PROBLÉMY SPOJENÉ S VÝNOSOVÝM ANTIKONTRA
Hlavním problémem spojeným s koncepcí výnosového antikontra je to, že protože pas na cue-bid naší barvy znamená dobrou barvu a potvrzení žádosti o výnos v této barvě, musíme se špatným držením v naší barvě kontrovat.
Problém může být, pokud by takové kontra bylo na nízkém stupni dražby, nemusíme si být jisti, že závazek soupeřů vůbec porazíme
PŘÍKLAD 4
V tomto případě, pokud hrajeme např. SAYC, nemusí zahájení 1 tref
slibovat více než malý třílist (a v některých systémech se tak dokonce zahajuje jen s dublem), nelze v tomto případě tedy uplatnit
princip výnosového antikontra, protože nelze vyloučit, že soupeři
v závazku 2 s kontra nezůstanou nebo si dokonce nedají rekontra
a trefový závazek splní.
PRAVIDLA PRO POUŽITÍ VÝNOSOVÉHO ANTIKONTRA
Vzhledem k výše popsanému problému je nutno mít přesně specifikovaná pravidla na použití výnosového antikontra. Doporučují se např. tyto dohody:
✓
✓

✓

výnosové antikontra se používá jen na úrovni tři a výše
používejte jej pouze tehdy, kdy vaše dražba slibuje minimálně pětilist
o pokud jste zasáhli na prvním nebo vyšším stupni nebo zahájili 1 v drahé
o nepoužívejte po zahájení 1 v levné, pokud jste barvu zahájení nerebidovali
nepoužívejte pro barvu draženou partnerem, pokud neslibuje dobrý pětilist a odpovídající sílu
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KONTRA NA NÍZKÉM STUPNI NA CUE-BID NAŠÍ BARVY
Jelikož z výše uvedených principů vyplývá, že takovéto kontra nepoužíváme jako „anti-lead directing“, slibuje
takovéto kontra naopak dobrou barvu zahájení (minimálně dobrý pětilist) a bodovou rezervu.
PŘÍKLAD 5
Kontra slibuje šestilist trefový nebo dobrý pětilist a bodovou rezervu
(14+ HCP)

ZÁVĚR
Koncept „Anti-Lead Directing Double“ je užitečným nástrojem, jak pomoci partnerovi nalézt optimální výnos proti
závazku soupeřů. Navíc méně pomáhá soupeřům než obvyklý koncept výnosového kontra. Důležité ale je, mít
s partnerem přesné dohody, v jakých případech takového kontra používáte. Kromě toho vyžaduje pochopitelně
od obou partnerů pozornost v tom smyslu, že pas potvrzuje žádost o výnos, nesmíte tedy zapomenout antikontra
použít, pokud chcete alternativní výnos. Z výše uvedených důvodů se pochopitelně tento postup doporučuje
pouze u stálých dvojic, které mají přesně definované dražební metody.
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