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3.1 Nabroušený meč každého šachisty 
 

 

KQR 

 
 

Šachová hra je velký a krásný boj 
dvou hráčů - generálů a velitelů - 

a jejich bílé a černé armády. 
 

Jako v každém boji, 
i v šachu je důležité 

správně rozmístit svoje vojáky, 
správně naplánovat útočné 

i obranné manévry, 
zakončit boj silným útokem, 
anebo jemnou koncovkou. 

 
Velmi důležité také je, 

jak figurky (naši vojáci!) 
ovládají svoje zbraně. 

 

 

 

kqr 

!!! Vše si důkladně pročtěte !!! 
 

 

LNP 

 
 

A právě o ovládání 
našich figurek 

a využívání jejich zbraní 
je TAKTIKA. 

 
Abychom mohli vést úspěšnou bitvu, 

musíme se s našimi vojáky 
naučit správně zacházet. 

 
A správně využívat jejich schopnosti! 

 
Na následujících stránkách 

se postupně podíváme 
na VYBRANÉ TAKTICKÉ OBRATY. 

 
Podíváme se na: 

 
Mat 1. tahem 

 
Vidličku 

 
Vazbu 

 
Odtah 

 
Mat 2. tahem s dvojitým šachem 

 
Mat 2. tahem - matuje dáma 

 
Mat 2. tahem - matuje věž 

 
Mat 2. tahem s obětí dámy 

 
Nad každým diagramem máte napsané, 

kdo je na tahu. 
 

Svoje řešení napište pod každý diagram. 
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Nejdříve si ale zopakujeme 
základní prvky šachové taktiky. 

 
Jedním z nejdůležitějších je ŠACH. 
Šach je útok na soupeřova krále. 

Má velký význam, protože 
ho soupeř musí okamžitě vyřešit. 

 
1. úkol: Najděte všechny šachy 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+-+( 
7+-+-wqp+-' 
6-+-+-+-vl& 
5+-+-+-+p% 
4-tRKvL-sN-mk$ 
3+-+-zP-+-# 
2-+-+-+PzP" 
1+-+-+-+-! 
xabcdefghy 

 
.................................................... 

 
2. úkol: Tři způsoby zrušení šachu 
XABCDEFGHY 
8-+-+r+-mk( 
7+-+-+-zp-' 
6-+q+-+-zp& 
5zp-+-+-tr-% 
4-+P+-+-+$ 
3+P+-+-+-# 
2P+-wQ-tR-+" 
1+-+-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
Sebrání figury: .................... 

 
Představení figury: .................... 

 
Ústup krále: .................... 

Šachová partie končí matem. 
Je to hlavní cíl celé partie. 

 
MAT je, když je král v šachu 

a nemůže ho žádným způsobem zrušit: 
ani sebráním, ani představením, 

ani ústupem svého krále. 

 
3. úkol: Mat 

XABCDEFGHY 
8r+l+-vl-tr( 
7zpp+k+Nzp-' 
6-+-vL-sn-zp& 
5+-+-+-+-% 
4-+LzP-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzPP+-zPPzP" 
1tR-+-tR-mK-! 
xabcdefghy 

 
Bílý dá mat tímto tahem: .................... 

 
4. úkol: Je to mat, nebo není? 
XABCDEFGHY 
8-+-+-+k+( 
7+-+-+-zp-' 
6L+-+p+-zp& 
5+-+-+-wq-% 
4-zP-+-+-+$ 
3zPQtR-vl-mK-# 
2-+-+-+P+" 
1+-+-+-+r! 
xabcdefghy 

 
Je to mat? .................... 

 
Jestli není, jakým tahem se bílý ubrání? 

 
 .................... 


