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Šachy 

Wikipedie 

 

 

1.  Úvod 

Šachy hraju téměř každý den. Rád se zúčastním nějakého turnaje nebo také zápasů 
za TJ Sloup. Tento rok jsem měl příležitost zahrát si i v krajské soutěži. Proto jsem si 
vybral tohle téma. 
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2. Historie 

Za kolébku šachů se prohlašuje několik různých zemí. V současnosti se prapůvod 
šachové hry nejčastěji klade do indické Guptovské říše (320–550), protože arabské, 
perské i turecké označení šachů je odvozeno ze sanskrtského čaturanga, tj. „čtyři 
součásti vojska,“ pěchota, jízda, sloni a válečné vozy, předobrazy dnešních 
šachových pěšců, jezdců, střelců a věží. 

 

 

V Persii, kde byla hra modifikována a přejmenována na šatrandž, nalézáme první 
zmínku o ní kolem roku 600 n. l. Za nejstarší doložené šachové figurky byly 
pokládány perské ze 7. století,  nicméně roku 2002 byla v Albánii objevena šachová 
figurka ze slonoviny už ze 6. století. Kolem roku 800 se hra dostala do Číny - siang-
čchi. Jiná teorie klade vznik šachu do Číny 2. stol. př. n. l. a tvrdí, že západní šach se 
vyvinul ze siang-čchi nebo nějakého předchůdce této hry.  

 

 

3. Taktika 
 
Taktikou hry je vyvíjet figury, aby se mohly pohybovat (útočit, bránit, napadat, 
matovat). 
Důležitý je také boj o střed šachovnice, protože budete ovládat většinu prostoru a 
soupeř bude pod tlakem. 
Někdy musíme obětovat nějakou figuru, abychom z toho měli útok, nebo tím získali 
výhodnější pozici. 

 
 

Figurky z ostrova Lewis: 
wikipedie 

                      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Guptovsk%C3%A1_%C5%99%C3%AD%C5%A1e
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanskrt
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Caturanga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Persie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0atrand%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/600
https://cs.wikipedia.org/wiki/7._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%A1nie
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3.1 Zahájení 

Existuje mnoho zahájení, dělí se na zavřená, otevřená anebo polozavřená. 
Jsou pojmenována podle zemí (např. anglická, francouzská) nebo týmů, které je 
hrály jako první. Varianty jsou pojmenovány podle velmistrů, kteří je hrávali. 
 
Seznam zahájení: 
  
Anglická hra, Budapešťský gambit, dámským pěšcem, Holandská obrana, Sicilská 
obrana, Vídeňská hra a mnoho dalších zahájení. 
Každá hra nebo obrana má mnoho variant, ale stejný začátek. 
Vídeňská hra začíná tahy e4, e5, Jc3,……. 
Cílem zahájení je vyvinout figury, obsadit co nejvíce prostoru a dostat se do výhodné 
pozice. 

 

 
 

 

3.2.  Vývin figur  
Koně se snažíme dostat co nejvíce do středu šachovnice, kde budou největší 
hrozbou a budou také napadat více polí. 
Pro střelce je výhodný otevřený prostor, protože se mohou pohybovat do větší 
vzdálenosti. 
Věže rozehrajeme tak, že otevřeme sloupec, např. když protivníkův pěšec stojí na 
d4, zahrajeme c5 a buď ho vymění on, nebo my, tím se otevře sloupec, na kterém 
věže mohou útočit.  
Krále si chráníme co nejlépe. Důležitá je rošáda, (král stojí na e1 a věž na h1, 
uděláme malou rošádu tak, že vezmeme krále, toho posuneme o dvě pole směrem 
k věži a věž položíme vlevo, hned vedle krále). Tím se věž dostane do hry a král se 
schová. 
Dáma se rozehraje v průběhu hry tak, že ji položíme na pole, kde napadá co nejvíce 
polí nebo kryje naše figury. 
 

 

3.3.  Boj o střed 

Tato část hry závisí na rozehrání partie, proto není žádné pravidlo, které ukazuje 
přesné tahy, jak vyhrát boj o střed. 
Jedna z variant je taková, že krajovým pěšcem napadneme soupeřova středového 
pěšce. 

Anglická hra:  

Google search 
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Šustrmat: 
Google search 

 

 
 

4. Nejrychlejší maty 

4.1 Mat bláznů 

 
Mat bláznů je nejkratším možným matem. 
Tento mat je možný provést dvěma tahy (pokud hrajete s černými figurami), pokud 
hrajete s bílými, tak na tři. Je to z toho důvodu, že bílý hraje jako první. Rychleji dát 
mat nejde, protože se nedokáže černý tak rychle oslabit natolik, abyste mu mohli dát 
mat. 

 
Mat bláznů 

googlesearch 

4.2 Šustrmat  

Šustrmat je druhým nejkratším možným matem. Můžeme ho provést čtyřmi 
tahy. Pokud mu ale umíme zabránit, budeme mít oproti soupeři výhodu, protože 
jeho dáma brání jezdci ve vývinu. 
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5. Šachové materiály 
 

5.1Figury 

 
Každý hráč má na začátku partie 16 figur. 
Jeden král, pohybuje se pouze o jedno políčko, může provést rošádu, nesmí 
vstoupit na napadené pole. 
Jedna dáma, pohybuje se diagonálně, svisle a vodorovně. 
Dva střelci, pohybují se diagonálně.  
Dva jezdci, pohybují se ve tvaru písmene L (o dvě pole jedním směrem a jedno 
do boku). 
Osm pěšců, mohou pouze dopředu, brát do boku. 
Dvě věže, které mohou tahat vodorovně a svisle. 
 

5.2 Šachovnice 

Šachovnice obsahuje 64 políček. 32 bílých a 32 černých. Po stranách jsou 
 uvedena čísla nebo písmena, ta slouží k zapisování souřadnic. Hráč musí mít  
v rohu po levé ruce vždy černé pole (bílý tedy zde má pole a1, černý má pole 
 h8). 
 

 
 
 
 

Šachovnice koženka: 

Google search 



10 

 

Digitální hodiny 

Google search 

Partiář 

Google search 

.3. Hodiny 

Dnes se už většinou používají digitální hodiny. Dá se na nich nastavit přídavek 
za tah, jsou lehčí a přesnější. Partie se hrají na čas (5min., 10min., 15min., 
20min., 1h., 2h., 2h.+1h., a další).  
Po každém tahu je zmáčknete, čímž 
spustíte soupeři čas. 
 
 
 
 
 
 

 

5.4. Partiář 

 
Partiář je list sloužící k záznamu všech tahů, které se udávají pomocí 
souřadnic. Nahoru zapíšeme u obou hráčů osobní údaje (jméno, příjmení, ELO 
a družstvo, za které hraje), popř. datum a místo konání. 

 

 

6. Pravidla 
Před začátkem hry si musíme zkontrolovat, jestli máme po pravé ruce na 
šachovnici bílé políčko. Pokud hrajeme za bílého, musíme tam mít h1. 
Pokud za černého, tak a8. Také zkontrolujeme hodiny, aby se nám nestalo, že 
máme méně nebo více času, než bychom mít měli. Podáme si se soupeřem 
ruce a černý spouští bílému hodiny. Vždy hraje první bílý. V průběhu partie se 
nesmí vyrušovat a ani napovídat. Pokud sáhnu na nějakou z figurek, tak s ní 
musím hrát. Jedině v případě, že mám šach a nemůže dotyčná figurka šachu 
jakkoliv zabránit, smím hrát jinou. Jestliže sáhnu na soupeřovu figurku, tak ji 
musím brát, pokud je to možné. Avšak pokud před dotykem na figurku řeknu 
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Magnus Carlsen na šachové olympiádě 2016 

wikipedie 

 

 

„oprava“, nemusím s ní hrát, ani ji brát. Král nesmí stoupnout na napadené 
políčko (políčko, na které útočí soupeřova figura). Pokud nějaká figurka je ve 
vazbě (brání šachu) na krále, nesmíte s ní odjet, dokud král neuhne z vazby. 
Pokud dostanu šach, nesmím dělat nic jiného, než mu zabránit. Pokud mu 
nelze jakkoli zabránit, je to mat. V průběhu partie můžete soupeři navrhnout 
remízu. 
Pokud soupeři vyprší čas, prohrál. Musíte ale také mít dostatek figurek, kterými 
byste mu mohli dát mat. Pokud jich tolik nemáte, je to remíza. Když se třikrát 
opakuje pozice, (provádíte stejné tahy) je to také remíza. Pokud dáte mat, 
zastavíte hodiny a výsledek nahlásíte rozhodčímu. 
 

7. ELO 
Statistické ohodnocení výkonnosti hráče či týmu na základě výsledků jeho her 
podle systému, jehož autorem byl  Arpad Elo (fyzik a statistik maďarského 
původu, proslavil se vytvořením ratingového systému Elo). Tento systém se 
objevil nejdříve v šachu. V USA od roku 1959 a celosvětově od roku 1970. 

 
 
 
 
 
8. Významné osobnosti: 
 

8.2 Magnus Carlsen                                

 

 
 
 
 
 
 

Magnus Carlsen se narodil 30. 11. 1990. Pochází 
z Norska, je šachovým velmistrem, od roku 2013 je 
mistrem světa v šachu a je jím i dodnes. V roce 
2004 ve věku 13 let se stal velmistrem. Stal se 3. 
nejmladším velmistrem v historii. V červenci roku 
2010 dosáhl ELO 2826 bodů, což bylo 2. nejvyšší 
v historii. V květnu 2014 se dostal až k hodnotě 
2882 ELO bodů. Vytvořill tak historicky nejvyšší 
hodnotu, jaké dosáhl jen on. 
Jeho současné ELO činí 2843 bodů, (březen 
2018). 
V roce 2013 zápasil o titul mistra světa 
s Višvanáthanem  
Ánandem. Zvítězil nad ním v poměru 6,5 : 3,5 na 
partie. 
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8.2 David Navara 

 

 
David Navara 

Wikipedie 

 
 
 
9. Šachy ve Sloupu: 

 
 Počátky organizovaného týmového šachu ve Sloupu sahají přinejmenším do  

80. let 20. století – první dochované záznamy a zápisy zápasů a schůzí nesou 
datum sezóny 1981/1982. Šachový oddíl vznikl pod záštitou komunistické 
kulturní organizace Osvětové besedy. Byla založena nižší soutěž pro pětičlenná 
družstva. Důvod, proč pro pětičlenná družstva, je prostý- dost okresních 
družstev také nemělo mnoho hráčů a k transportu pěti lidí stačí jen jedno auto. 
Toto družstvo bylo ze začátku vedeno Rudolfem Krátkým, kterého po dvaceti 
letech vedení vystřídal Karel Němec. Ten družstvo vedl až do své náhlé smrti 
v říjnu 2015. Od té doby až do současnosti vedou oddíl především František 
Baláž, Petr Špičák a Martin Pokladník. Sloupský tým se dostal až do krajského 
přeboru 1. třídy. Bylo to také díky tomu, že v té době za Sloup nastupovala řada 
hráčů patřících k okresní špičce (převážně z Adamova a Boskovic), díky čemuž 
se Sloupu v sezóně 2003/2004 téměř podařilo vybojovat postup do 2. ligy, tedy 
do 3. nejvyšší republikové soutěže. Bohužel v následující sezoně odešla řada 
hostujících hráčů, což toto družstvo oslabilo a muselo sestoupit do krajského 
přeboru 2. třídy. V této soutěži působí dodnes a má v ní 13letou nepřetržitou 
účast. V okresním přeboru se v posledních 13 letech umisťuje většinou na 2. – 
4. místě. V současnosti se vedení snaží dávat větší prostor nováčkům 
a mladým hráčům, aby získali zkušenosti a znalosti nutné k tvrdým bojům ve 
vyšších soutěžích. Se stejným úmyslem bylo pro účast v již zmíněné pětičlenné 
základní soutěži loni obnoveno „C“ družstvo. Kromě týmových soutěží hraných 
v neděli se sloupští hráči rádi zapojují také do různých turnajů. Především je 
třeba zmínit dva turnaje, které oddíl sám pořádá – jedná se o okresní přebor 
v bleskovém šachu (s časovým limitem 5 minut na celou partii pro každého 
hráče), konaný obvykle v březnu, a o devítikolový Vánoční turnaj, který se hraje 
vždy 28. prosince přímo u příležitosti narozenin již zmíněného Rudolfa 
Krátkého. V roce 2019 se bude konat již po čtyřicáté. 

Tento český šachový velmistr se narodil 27. 3. 1985. 
Šachy začal hrát v šesti letech, kdy se učil z učebnic a 
také ho trénovali přední šachoví trenéři. 
Jeho dosud nejvyšší Elo činí 2751 bodů (květen 2015). 
A jeho současné Elo činí 2738 Elo bodů (leden 2018). 
Českou jedničkou se stal 1. 7. 2003 a zároveň překonal 
hranici 2600 Elo bodů. V roce 2004 na mistrovství 
Evropy jednotlivců se umístil na 6. místě se 7,5 body. 
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Vánoční turnaj ve Sloupu 2017  

Facebook  

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Moje kariéra 

 
Šachy jsem začal hrát v 6 letech s dědou. Učil mě, jak se figurky pohybují  
a vštípil mi i další základní pravidla. O rok později jsem se přihlásil do 
šachového kroužku ve škole pod vedením pana Kutila, bývalého ředitele ZŠ 
Sloup. Šachům jsem se začal intenzivněji věnovat v 7. třídě, kdy kroužek 
převzal Martin Pokladník a František Baláž. Ti mě učili různá zahájení a další 
taktické věci (dvojitá napadení, odtažný šach, jak nejlépe vyvíjet figury, vazby a 
také například oběti). V současné době jsem vyměnil hraní šachů v kroužku za 
hraní šachů na hotelu Stará škola, kde s nimi a s týmem TJ Sloup trénujeme 
každý pátek od 18 hodin.  
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Školní šachový turnaj v Jedovnicích 2014  

Jmss.chess 

 

 

11. Závěr 
V mé ročníkové práci jsem vám chtěl ukázat, co jsou vlastně šachy a jak se  
hrají tady u nás. Také jsem chtěl poukázat na jejich historii, důležitou taktiku, 
 nejrychlejší maty, které významné osobnosti jsou v čele žebříčku a také na 
nezbytné pomůcky k jejich hraní. 
 

 

12. Résumé 
In my final work, I wanted to show you what chess are and how  
they are played here in our country. I also wanted to point out their history, an 
important tactic, the fastest matt, the leading figures who are at the top of the 
chart and also the necessary tools to play with. 
 

 

13. Seznam použité literatury 
J. R. Capablanca Šachové základy 
 
 
 
Z internetu: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy
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14. Zdroje obrázků: 
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wjNgO2KgI3bAhWoApoKHSqcBDgQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=wX3nj9fCPj3ODM: 

šustrmat 
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šachovnice koženka 

https://www.google.cz/search?q=%C5%A1achovnice&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh0oHbnO7aAhVNr

6QKHSGMBEoQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1366&bih=662#imgrc=6c93pTMOZ5fL8M: 

Vánoční turnaj ve Sloupě 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209354509373167&set=gm.749740925219009&type=3&theater 

Magnus Carlsen 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnus_Carlsen#/media/File:Carlsen_Magnus_(30238051906).jpg 

Anglická hra  
 https://www.google.cz/search?biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=k-

DmWta1CYPjsAePypugBA&q=v%C3%ADde%C5%88sk%C3%A9+zah%C3%A1jen%C3%AD+%C5%A1achy&oq=v%C3%ADde%C5%
88sk%C3%A9+zah%C3%A1jen%C3%AD+%C5%A1achy&gs_l=psy-ab.3...2487.4321.0.4689.6.6.0.0.0.0.105.497.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-

ab..0.0.0....0.yKO4QwMQXlM#imgrc=6qxWXWg0eJGtVM: 

Turnaj v Jedovnicích 

http://jmss.chess.cz/view_artefact.php?type=jmss_article&id=1689 

David Navara 

https://cs.wikipedia.org/wiki/David_Navara#/media/File:David_Navara_2013.jpg 

 
 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0achy#/media/File:UigChessmen_SelectionOfKings.jpg
https://www.google.cz/search?q=mat+bl%C3%A1zn%C5%AF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjNgO2KgI3bAhWoApoKHSqcBDgQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=wX3nj9fCPj3ODM
https://www.google.cz/search?q=mat+bl%C3%A1zn%C5%AF&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjNgO2KgI3bAhWoApoKHSqcBDgQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=wX3nj9fCPj3ODM
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1ustrmat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRy_W91-HaAhUK36QKHYquCJEQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1366&bih=662#imgrc=o851c_DnP5wYxM
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1ustrmat&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjRy_W91-HaAhUK36QKHYquCJEQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1366&bih=662#imgrc=o851c_DnP5wYxM
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1achovnice&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh0oHbnO7aAhVNr6QKHSGMBEoQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1366&bih=662#imgrc=6c93pTMOZ5fL8M
https://www.google.cz/search?q=%C5%A1achovnice&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjh0oHbnO7aAhVNr6QKHSGMBEoQ_AUoAXoECAAQAw&biw=1366&bih=662#imgrc=6c93pTMOZ5fL8M
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209354509373167&set=gm.749740925219009&type=3&theater
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