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Zpracoval Vladimír Nulíček  

podle materiálů Larryho Cohena a dalších webových zdrojů 

 

Význam hlášek „kontra“ a „rekontra“ se v historii bridže výrazně posunul – od původního významu 

trestného kontra a rekontra se dnes tyto hlášky na nižším (ale i poměrně vysokém) stupni licitace ob-

vykle používají v různém konvenčním významu1. Jednou z konvencí v dnešní době dosti rozšířených je 

právě „support kontra a rekontra“. 

 

Kontra ve významu „support“ je vždy rebid zahajitele, poté co partner odpověděl na jeho zahájení 

a soupeř po pravici zahajitele zasáhl. Toto kontra slibuje přesně třílistou podporu pro barvu part-

nera. 

Typický příklad:  

Kontra slibuje přesně třílistý fit pro barvu partnera (srdce), 

se čtyřlistým fitem by zahajitel dražil 2  s minimem nebo 

vyšší hlášku slibující srdcový fit s bodovou rezervou. 

Kontra je v této sekvenci povinné s třílistým fitem, neslibuje ani nevylučuje bodovou rezervu – 

bodovou sílu zahajitel upřesní v další dražbě. Každá jiná hláška třílist srdcový vylučuje (a měla by se 

proto alertovat). 

Poznámka: 

Larry Cohen uvádí ve svém článku, že support kontra je často zapomínanou konvencí, zejména tehdy, 

kdy zahajitel s třílistem a minimálním listem pasuje, nebo draží novou barvu nebo NT, i když má 

třílistý fit pro barvu partnera. Pozor na to – pokud máte dohodu, že hrajete support kontra, pak každá 

jiná hláška třílistý fit pro barvu partnera vylučuje. 

Hláška 2  v této sekvenci vylučuje třílist srdcový a je otáz-

kou, zda je striktně forsující nebo pasovatelná. 

V systémech typu SAYC je tato hláška cca do 17 HCP, tj.  s 

s úplným minimem a (semi)fitem ji může partner zapaso-

vat (stejně jako kdyby zásah RHO nepřišel). 

  

                                                           
1
 Dost to souvisí s tím, že v dnešní době je výrazně vyšší četnost soutěžní dražby  – zvýšila se agresivita zásahů 

do dražby, blokujících hlášek apod. Je proto potřeba mít k dispozici efektivní nástroje, jak se v těchto dražeb-
ních sekvencích orientovat. 
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Support double je „on“ i v těchto sekvencích, kdy dražili oba soupeři 

 

 

 

Obecně lze učinit dohodu, že po zásahu RHO na prvním stupni dražby je support kontra povinné 

s jedinou výjimkou, a to je zásah silným 1NT, kde je kontra trestné (i když např. Larry Cohen i zde 

používá support kontra). 

Tady je kontra trestné. Linka zahajitele může mít výraznou 

bodovou převahu (až 25 bodů, pokud LHO zasáhl na 

15 HCP a jeho partner nemá nic) a chce kontrovat závazek 

soupeřů. 

Pochopitelně, pokud by hláška 1NT byla v této sekvenci konvenční (hodně párů ji hraje ve smyslu 

„sandwich“, tj. čtyřlist ve druhé drahé a 5+ karet v nedražené levné), pak je možno kontra hrát rovněž 

jako support (ale zde je nutná přesná dohoda s partnerem). 

Nepleťte si to ale s touto sekvencí: 

Tady dražili oba obránci a 1NT druhého obránce je bilanč-

ní, nikoli silné, v tomto případě je kontra opět ve smyslu 

support. Vyplývá to z principu, že předpokládáme, že ob-

ránci jsou soudní a mají bilanci na 1NT, tj. bodová bilance 

je přibližně vyrovnaná a bude se tedy bojovat o částečný závazek. 

Diskutabilní je také tato sekvence: 

Pokud je odpověď partnera přirozená, je zde kontra 

„support“ pro károvou barvu, nebo slibuje bodovou rezer-

vu? Je potřeba dohodnout s partnerem (Larry Cohen dopo-

ručuje i v této sekvenci kontra jako support) 

Pokud hrajete transferové hlášky, pak pochopitelně např. v sekvenci viz níže (1  slibuje 4+ srdce) je 

kontra support pro srdcovou barvu 

 

 

 

Rovněž v této sekvenci, kde kontra slibují pikovou barvu 

(4+) je kontra zahajitele support pro piky (třílist pikový). 
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Do jaké výše hrát support kontra?  

Zatím jsme diskutovali situace, kdy se dražba odvíjela na prvním stupni. Pokud je zásah obránce na 

druhém stupni, doporučuje se hrát support kontra do výše dvou v barvě zahájení víceméně jako po-

vinné i s minimem zahájení.  

Příklady, kdy support kontra neslibuje bodovou rezervu zahajitele: 

 

 

 

 

 

 

Kontra nad úrovní barvy zahájení je nutno dohodnout s partnerem: 

 buď je možno jej hrát rovněž ve významu support kontra, ale v tomto případě už s bodovou 

rezervou zahajitele (tuto variantu doporučuje Larry Cohen) 

 nebo jej hrát jako obecný výraz rezervy v listě neslibující třílist v barvě zahájení 

Příklady, kdy kontra již slibuje bodovou rezervu 

 

 

  

 

 

 

2NT = obě levné (zde bych dal přednost trestnému 

významu kontra  - mám kontra alespoň na jednu 

z levných barev) 

Support kontra (a rekontra se každopádně používá pouze tehdy, kdy partner odpověděl barvou na 

prvním stupni. 

Toto kontra je již trestné (nebo alespoň nabídkově trest-

né), obzvlášť pokud hrajete systém 2/1, kde 2  byly GF.  
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Support rekontra 

Pokud RHO namísto zásahu použije hlášku kontra, pak se ve významu support kontra dá použít hláška 

rekontra (se stejnými dohodami – viz výše). 

Příklad 
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