Není kontra jako kontra

Zpracoval Vladimír Nulíček
podle zdrojů z webu ACBL a dalších webových zdrojů

Původní význam kontra, jak byl zamýšlen těmi, kteří kdysi dávno vymýšleli pravidla hry bridž, byl jistě
zamýšlen jako trestný – chceme porazit závazek, kteří soupeři draží, a chceme získat co nejvíce bodů
za jejich pády.
Od té doby se však mnohé změnilo. Především se ukázalo, že porážet závazky na nízkém stupni (a
obzvlášť pokud mají soupeři fit) není nijak snadné a pokud by se vyplatilo trestně kontrovat takový
jejich závazek, pak v rozdání obvykle má naše strana nějaký výhodnější závazek, který splníme. Proto
celá řada hlášek „kontra“ získala v kontextu dražby jiný význam než trestný (pobídkové, support, response apod.). Účelem tohoto článku je uvést přehled těch nejvíce používaných významů hlášky
„kontra“ ve smyslu nikoli trestném.
Pobídkové kontra (Takeout Double)
Tento význam kontra na zahájení soupeřů je nejobvyklejším použitím konvenčního využití této hlášky. Kontra slibuje cca 12+ FB a alespoň třílistou podporu pro nedražené barvy (obvykle krátkost
v barvě zahájení), ev. silný jednobarevný list (cca 16+ FB podle dohody partnerů)
Příklady:
(1) 4441 – ideální rozloha pro pobídkové kontra

(1) pobídka do dvou nedražených barev (piky
a kára), lze rovněž použít tzv. „Sandwich“

(1) pobídka do ostatních barev mimo kára
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(1) pobídkové kontra
(2) 16+FG, 5+piků

Tato varianta kontra sice znamená silný list, je to však stále neforsírující hláška (do cca 20 FB). S ještě
silnějším listem je nutno dražit skokem, ev. cue-bid barvy zahájení.
Odpovědi na pobídkové kontra
Hláška
pas

Význam
konvertuje pobídkové kontra na trestné
na nízkém stupni dražby (1. nebo 2.stupeň) slibuje velmi dobrou (a dlouhou)
barvu zahajitele bez dražitelné vlastní barvy
nikdy nepasujte se slabým listem nebo dlouhou barvou soupeře, ale s malými
kartami v jeho barvě
hláška barvy v pořadí
0-8 FB, 4+ (někdy v nouzi i třílist)
hláška barvy skokem
9-11 FB, 4+ (často pětilist), pasovatelné
hláška barvy dvojitým skokem 13+, 5+list, GF
hláška NT v pořadí
8-11 FB se zádrží v barvě zahájení
hláška NT skokem
11-13 FB se zádrží v barvě zahájení
3NT
to play
cue-bid
10+FB bez vlastní dobré barvy
obvykle na levnou barvu slibuje obě drahé, ale není nutně GF

Poznámky:
Pokud druhý soupeř draží po partnerovu kontru, dobrovolná dražba slibuje cca 6+FB a 4+listopad
Pokud dá druhý soupeř rekontra (silové), hlášky jsou přirozené, dražba skokem je však blokující
(5+, spíše šestilist)
Stupeň dražby, do něhož ještě hrajeme kontra jako pobídkové, je potřeba mít s partnerem dohodnuto. Dnes se obvykle draží pobídkové kontra až do výše zahájení 4 srdce, na 4 piky se obvykle
draží kontra trestné, ve významu pobídkového kontra se používají 4NT.
Negativní kontra
Používá se, když partner zahájí dražbu 1 v barvě a soupeř zasáhne v barvě. Kontra slibuje cca 6+ FB na
prvním stupni , 8+FB na druhém stupni, 10+FB na třetím stupni a podporu pro nedražené barvy. Obvykle se vyžaduje, aby po zahájení 1 v drahé a zásahu v levné, kontra slibovalo čtyřlist (nebo třílist se
dvěma topfigurami) ve druhé drahé a totéž po zahájení partnera 1 v levné a zásahu 1 v drahé. Negativní kontra obvykle vylučuje fit v drahé barvě zahájení .
Někdy se kontra v tomto smyslu používá i tehdy, kdy by dražba nové barvy byla forsující (pokud např.
hrajeme forsující free-bidy na 2.stupni), pak kontra následované hláškou vlastní barvy znamená list
s cca 6-10 FB a 5+listem v dražené barvě.
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Příklady:
Kontra slibuje oba drahé čtyřlisty, s rozlohou 54 nebo lepší je obvykle vhodnější zasáhnout barvou pětilistu, s rozlohou 55 zasáhněte 1 pik a v dalším kole dražby ev. dražte 2 srdce.
Kontra slibuje alespoň jeden drahý čtyřlist, s pětilistem je možno
dražit 2 v barvě, pokud hrajete pasovatelné free bidy, jinak musíte
s 5+ v drahé a méně než 10 FB dražit rovněž kontra a následně
svou barvu.
Kontra slibuje 4 piky a 8+ FB, s pětilistem pikovým – viz výše, podle
toho, zda hrajete forsující/neforsující free-bidy na 2.stupni

Kontra ukazuje oba levné čtyřlisty.

DONT
Konvenc e DONT (Distrurbing Opponets NoTrump) je oblíbená zejména v USA. Kontra na 1 NT v tomto případě není trestné, ale představuje jednobarevný list.
kontra = jednobarevný list (obvykle 6+, občas pěkný pětilist)
2
= dvoubarevné listy (obvykle 5+4+, ale někdy i jen 44) s draženou barvou a jednou
barvou vyšší
Partner kontrujícího obvykle draží 2 , čímž umožní dražit barvu, kterou má kontrující. Pokud má
kontrující silnější list s velmi dobrou barvou, může ji dražit skokem, což je výzva, ale NF. Obdobně
zvýšení barvy kontrujícího druhým obráncem je výzva.
Má-li partner kontrujícího vlastní dobrou barvu (6+ list), může ji po kontra dražit namísto obligatorních 2 .
Příklad:
(1) trefy + jiná barva
(2)nemám fit pro trefy, pasuj, máš li kára nebo oprav do své
drahé
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Kontra na nejvyšší barvu (Maximal Double)
Toto kontra se používá, pokud vaše strana nalezla fit v drahé barvě a soupeři předraží na třetí stupeň
v barvě o jednu nižší.
Příklady:

Pokud by soupeři přelicitovali v nižší barvě, pak byste jako výzvu mohli použít zbývající barvu (jako
doplnění ev. krátkost podle vašich licitačních dohod). V tomto případě použijte ve významu invitu do
hry kontra, zatímco přelicitování je pouze soutěžní (není výzva)
Příklady:

kontra = výzva do hry

3 = přelicitování (není výzva)

Maximal Double po zásahu
Maximální kontra lze použít rovněž po našem zásahu do dražby v situacích, kdy nám partner zfitoval
drahou barvu zásahu na druhém stupni
Příklady:
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Kdy to není „Maximal Double“?
V následujících příkladech kontra není „na nejvyšší barvu“

Nemáte zfitovanou barvu, kontra je trestné nebo
„support“, pokud ho hrajete

Zde máte k dispozici hlášky 3 a 3 ve smyslu výzvy do
hry v pikách (doplnění nebo krátkost podle vašich dohod)
Kontra může být trestné nebo např. nabídkové (některé páry ale hrají i toto kontra jako MD)

Soupeři nemají fit, kontra je trestné
Ve smyslu výzvy můžete použít 3

Lightnerovo kontra
Jde o kontra na obvykle slemový závazek soupeřů, žádající neobvyklý výnos. Většinou jde o barvu,
v níž máme šikenu a předpokládáme, že slem porazíme snapem a jedním dalším zdvihem (buď ho
máme sami v ruce nebo doufáme, že jej má partner).
Obvykle Lightnerovo kontra žádá:
výnos v boční barvě stolu, pokud byla nějaká dražena
výnos v boční barvě hlavního hráče, pokud byla nějaká dražena
neobvyklý výnos obvykle v dlouhé barvě vynášejícího
Zároveň Lightnerovo kontra žádá vynášejícího, aby se vyvaroval výnosu v barvě dražené jím nebo
jeho partnerem
Poznámka:
Filosofie LIghtnerova kontra vychází z předpokladu, že obvykle nemá smysl kontrovat slemový závazek, pokud by jej porazil obvyklý výnos (s výjimkou evidentně obranné dražby druhé linky).
Příklady:

kontra žádá trefový výnos (první barva stolu)
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„Partnere, nevynášej tref! Pokus se najít
alternativní výnos od své jiné dlouhé
barvy“

„Partnere, pokus se najít výnos od nějaké své dlouhé barvy, mám snap a
jeden další zdvih“

Pokud Lightnerovo kontra nepřijde, pak by měl vynášející vzít toto v úvahu a vynést nějaký „obvyklý
výnos“.
Support kontra
Toto kontra slibuje třílistou podporu v barvě partnera zahajitele, pokud druhý obránce tuto odpověď
přelicituje (typicky na prvním stupni, někdy však je dohoda i na druhém nebo vyšším stupni).
Příklad:
Pokud nehrajete Support kontra, pak vám nezbyde než po
přelicitování obráncem jedním pikem dražit 1NT (2 srdce
by slibovaly čtyřlistý fit). Může to v důsledku vést k tomu,
že vaše strana nenalezne shodu 5-3 v srdcové barvě.

Pokud máte dohodnuto Support kontra, pak dražba bude
probíhat podle tohoto scénáře.

Support kontra se používá pouze po zahájení 1 v barvě a odpovědi partnera novou barvou,
nikoli např. po zahájení 1NT.
Support kontra má prioritu před ostatními hláškami, např. NT hláškou s držením v barvě soupeře nebo opakováním vlastní šestibarvy nebo dražbou nové barvy. Pokud support kontra
nepoužijete, nemáte třílistou podporu pro barvu partnera.
Support kontra je obvykle povinné na 1. stupni (ev. i na 2. stupni podle partnerských dohod),
na vyšších stupních (např. po zásahu soupeře skokem) slibuje rezervu.
Pokud obránce kontruje (pobídkově) hlášku partnera, používá se support rekontra.
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Příklady:
Kontra ukazuje třílistý fit pro pikovou barvu.
Support kontra se používá i v případě, že dražili oba obránci (stejnou nebo různou barvu).
2 slibují čtyřlistý fit, s jenom třílistem srdcovým by W
dal support kontra.

West slibuje šestilist trefový bez třílistu kárového.
Pozn. Některé páry ale nepoužívají support kontra po
zásahu obránců 1NT

Rekontra slibuje třílist pikový.

Responsive Double (kontra odpověď)
Toto kontra se používá, pokud soupeř po vaší levici zahájí, partner dá pobídkové kontra a druhý soupeř (RHO) zvýší barvu zahájení.
Responsive Double znamená rozlohu minimálně 4-4:
pokud je barva soupeřů levná, pak kontra slibuje obě drahé
pokud je barva soupeřů drahá, pak kontra slibuje obě levné (drahá barva se draží přirozeně)
Responsive Double se obvykle hraje do výše 3 (ev. až do výše 4 podle dohody) a mělo by slibovat
bodovou sílu alespoň 6+ bodů na 2.stupeň, 8+ bodů na 3.stupeň a 10+bodů na 4.stupeň.
Příklady:

Kontra slibuje obě drahé barvy a 6+ FB

Kontra slibuje obě levné barvy a 8+ FB

7

Není kontra jako kontra

S pikovým čtyřlistem dražíme přirozeně 2

Kontra slibuje 10+FG a obě levné, partner s držením pikovým může zkusit 3NT

Responsive Double lze hrát rovněž po našem zásahu do dražby soupeřů, např.

Kontra slibuje 8+FB a obě levné barvy bez fitu srdcového.
Snapdragon kontra
Toto méně známe kontra se používá v soutěžní dražbě na čtvrtém místě, pokud v předchozí dražbě
oba soupeři i partner dražili tří rozdílné barvy. Kontra slibuje dobrou čtvrtou barvu (5+) a toleranci
pro barvu partnera (tolerancí se myslí alespoň dubl figura nebo třílist). Pokud dražíme čtvrtou barvu,
pak tuto toleranci naopak vylučujeme. Snapdragon kontra se obvykle draží na prvním, ev. druhém
stupnim, přičemž na druhém stupni (a zejména ve druhé) by mělo slibovat lepší barvu (obvykle šestlilist nebo velmi dobrý pětilist)
Filosofie Snapdragon kontra vychází z předpokladu, že trestné kontra je v těchto sekvencích dosti
nepraktické, zatímco toto kontra nabízí možnost soutěžit v dražbě ve dvou našich barvách.
Další dražba je přirozená.
Příklady:
Kontra slibuje dobrou pikovou barvu (5+)
s tolerancí pro kára. 1 pik by vylučoval toleranci pro károvou barvu.

Kontra slibuje dobrou srdcovou barvu (šestilist) a toleranci pro piky (alespoň dubl
figura). 2 srdce by vylučovaly toleranci pro
piky
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S tímto typem listu je nutno pasovat – nemáme fit pro kára ani dobrou trefovou barvu

Bez tolerance pro trefy dražte 2 piky
s dobrým vlastním šestilistem, Pokud bychom kromě toho měli alespoň dubl dámu
v trefech, dražili bychom kontra.
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