
 

Gratulujeme, že si sa aj ty pripojil k našej 
rodine FIDE! Prispel si tým k naplneniu cieľa 
dosiahnuť jednu miliardu (1 000 000 000) 
šachistov na planéte – momentálne sme asi na 
pol ceste. 
 
Ak iba začínaš so šachom, niektoré časti tohto 
materiálu budú pre teba asi ťažšie na 
pochopenie. Ale žiadne obavy, postupne ako 
sa budeš zdokonaľovať, budeš chápať viac 
a viac. Uchovávaj si tieto šachové materiály, 
aby si sa k nim mohol neskôr vrátiť 
a porozumieť tomu, čo je teraz pre Teba ťažké 
– bude to pre teba veľmi užitočné. Budeme ich 
pre teba archivovať aj my – na stránke 
psm.fide.com – pre prípad, že by si niektorý z 
materiálov stratil. 
 
Nezáleží na tom, na akej úrovni práve si na 
rebríčku medzi začiatočníkom a svetovým 
šampiónom. Určite si nájdeš diagramy, ktoré 
vyriešiš a budeš mať z toho radosť. Každá 
jedna pozícia na diagramoch sa vyskytla 
v partii medzi dvoma juniormi. 
 
Úprimne verím, že nájdeš v šachu toľko 
potešenie ako i ja. 
 
Gens Una Sumus – Sme jedna rodina. 
 
Kirsan Ilyumzhinov, prezident FIDE 
Jednoduchá myšlienka   
Porozmýšľaj predtým, než potiahneš ťah
      
 
Šach môže vyzerať veľmi komplikovane. 
Niekedy aj naozaj je. Podobne ako život.  
 
Existuje veľa podobností medzi tým, čo sa deje 
na šachovnici a tým, čo sa deje v našom  
 
bežnom živote. Myšlienky či nápady z jedného 
nám môžu pomôcť v druhom.  
 
Istotne si zažil od rodičov milión upozornení, 
keď ťa učili prechádzať cez cestu. Nesmieš 
prebehnúť cez cestu bez toho, aby si sa pozrel 
doľava a doprava, však? To je presne to, čo 
robí veľa šachistov keď prechádzajú „cestami“  
 
 

na šachovnici. Niekedy sa totiž stane, že si 
nedajú pozor a zrazia ich súperove autá (jazdci 
a strelci), dodávky (veže), ťažké nákladné auto 
(dáma), alebo prostý cyklista (pešiak).   
 
Ukážem ti, ako môžeš (zvyčajne) predísť tomu, 
aby ťa na šachovnici súper „nezrazil“. 
 
Poďme sa najprv pozrieť, či na šachovnici 
hrozí nejaká premávka. Šachovnica je 
komplikovanejšia ako väčšina ulíc a ciest, 
pretože na šachovnici sa snažíme prejsť cez 
križovatku, kde môže hroziť nebezpečenstvo 
z každej, aj neočakávanej, strany (jazdec!). 
 
Spracoval Kevin O´Connell, senior tréner FIDE 
 
Na tomto diagrame je na ťahu čierny. Higham 
– D. Whitehead, turnaj tímov, Anglicko 1989. 
 

 
 
Čierny, ktorý má figúru viac, zahral Sc3-a5?? 
Jednoduchá kontrola na križovatke (a1-a8, a5-
e1, a5-d8 a a5-h5) by tomuto ťahu určite 
predišla. 
 
Premysli si ťah predtým než ho potiahneš, 
potom už je neskoro! 
 
Materiálna prevaha – časť 1 
Spracoval GM Efstratios Grivas, senior tréner 
FIDE (www.GrivasChess.com)  
 
 



Úvod 
;Získať materiálnu prevahu alebo zmatovať 
kráľa sú dve možnosti ako vyhrať nad 
súperom; veľká materiálna výhoda zväčša 
vedie k tomu, že sa súper vzdá. Mat nie je 
potrebné zvlášť vysvetľovať, avšak čo 
dosiahneš, keď máš materiálnu výhodu? 
 
Prečo je materiálna výhoda dôležitá? 
Keď je materiálna výhoda veľká (dáma, veža 
alebo ľahká figúra), našim cieľom je „použiť“ 
tento materiál na založenie útoku niekde na 
šachovnici (zvyčajne proti súperovmu kráľovi!), 
aby sme získali ďalší materiál (alebo dali mat 
kráľovi!). 
Aby sme pochopili význam materiálnej 
prevahy, poďme sa spolu pozrieť na 
nasledujúce diagramy: 

 
 
Bielemu sa podarilo získať prevahu dvoch veží 
a čoskoro dá mat: 1.Rb1–b3+ Kh3-g4 2.Ra2-
a4+ Kg4-f5 3.Rb3-b5+ Kf5-e6 4.Ra4-a6+ 
Ke6-d7 5.Rb5-b7+ Kd7-c8 6.Rb7-h7 Kc8-b8 
7.Ra6-g6 Kb8-a8 8.Rg6-g8# 1–0 
 
Zisk malej materiálnej výhody 
Získaný materiál nemusí byť obrovský, aby 
nám pomohol k výhre. Ak získame iba malú 
materiálnu výhodu (napr. pešiaka), musíme 
vymeniť ďalšie figúry a pešiakov, aby nám 
zostala jednoduchá pozícia ako je napr. táto: 
 

 
 
Našťastie je na ťahu čierny, inak by bol biely 
nútený hrať 1.Ke6 (akýkoľvek iný ťah by viedol 
k strate pešiaka) s vynúteným patom. 1...Ke8-
d7 2.Kf6-f7 Kd7-d6 3.e7-e8Q Malá materiálna 
výhoda – iba pešiak navyše – sa premenila 
zrazu na silnú dámu a mat bude nasledovať 
v siedmych ťahoch: 3...Kd6-c5 4.Qe8-e4 Kc5-
d6 5.Qe4-f5 Kd6-c6 6.Kf7-e6 Kc6-b6 7.Ke6-
d7 Kb6-a7 8.Kd7-c7 Ka7-a6 9.Qf5-e5 [9.Qf5-
c5? pat!] 9...Ka6-a7 10.Qe5-a1# 1–0 
 
Tajomstvo premeny 
Ako sme zistili, každá materiálna výhoda – hoc 
aj malá – nám môže pomôcť vyhrať partiu. 
Musíme mať vždy na pamäti, že môžeme 
premeniť pešiaka na dámu alebo inú figúru, 
a tak zväčšiť materiálnu výhodu! 
 
Materiálna výhoda je dobrá cesta ako doviesť 
partiu do víťazného konca, aj keď v modernom 
šachu existujú mnohé ďalšie dôležité faktory, 
ako napr. čas, iniciatíva a útok. 
 
 
 
„Zlá“ materiálna výhoda 
Existujú aj také zriedkavé situácie, kedy ani 
materiálna výhoda nepostačuje. Pozri sa na 
nasledujúci diagram: 
 



 
 
Biely nevyhrá, aj napriek tomu, že má strelca 
a piatich pešiakov navyše, pretože nemôže 
čierneho kráľa vyhnať z rohu šachovnice. Ak 
by mal biely bielopoľného strelca, vtedy aj iba 
jeden pešiak navyše by mu zaručoval výhru! 
½–½    
    
Existujú pozície, kedy aj obrovská materiálna 
výhoda je nanič. Nasledujúci diagram je 
dôležitý: 
 

 
 
Dvaja jazdci proti holému kráľovi nepostačujú 
na výhru – biely nedokáže dať čiernemu mat, 
pokiaľ mu ten nepomôže (najlepšie je vyhýbať 
sa v takých pozíciách rohom šachovnice!) ½–
½ 
 
Vyššie uvedené príklady sú samozrejme 
výnimkami, v ostatných prípadoch by mali dve 
figúry navyše garantovať výhru proti holému 
kráľovi: 
 

 
 
Dvojica strelcov tu zmatuje kráľa v 12-tich 
ťahoch: 1.Bc4-d5 Kd6-c7 2.Ke4-e5 Kc7-d8 
3.Ke5-d6 Kd8-e8 4.Bd4-g7 Ke8-d8 5.Bd5-f7 
Kd8-c8 6.Kd6-c6 Kc8-b8 7.Bf7-e6 Kb8-a7 
8.Be6-c8 Ka7-b8 9.Kc6-d7 Kb8-a7 10.Kd7-c7 
Ka7-a8 11.Bc8-b7+ Ka8-a7 12.Bg7-d4# 1–0 
 
Získaný materiál – čo už teraz viem 
Všeobecne platí, že ak získame materiálnu 
výhodu, je potrebné vymieňať ďalší materiál 
a redukovať tak počet figúr na šachovnici. Ale 
aké výmeny sú výhodné? 
 
1. Ak si získal dámu alebo vežu (alebo ešte 
viac!), musíš sa pokúsiť vymeniť čokoľvek – 
tvoja materiálna výhoda je dostatočne veľká, 
aby ti zabezpečila výhru. 
 
2. V prípade, že získaš ľahkú figúru (strelca 
alebo jazdca), mal by si si dať pozor pri 
výmenách na to, aby si neskončil iba s týmto 
materiálom. Nakoľko nemožno dať mat iba 
s jednou ľahkou figúrou, mal by si využiť svoju 
materiálnu výhodu na útok na súperovho kráľa, 
zisk ďalšieho materiálu, alebo pokúsiť sa 
premeniť jedného zo svojich pešiakov na 
dámu. 
 
3. Aj zisk iba malej materiálnej výhody – 
jedného pešiaka – môže veľmi ľahko 
rozhodnúť partiu v tvoj prospech. Výmena figúr 
a následná premena pešiaka na dámu alebo 
inú figúru je rovnako cestou k víťazstvu. 
Nepodceňuj pešiakov – výborný šachista 
François-André Danican Philidor (1726-1795) 
povedal známy výrok: „Pešiaci sú dušou 
šachu!“   
 
 
 
 



Diagramy  
 
Vybral a spracoval senior tréner FIDE Kevin 
O´Connell (www.kochess.com) 
 
1. Čierny na ťahu: 

 
A.Bajanmuunh-H.Hadrys, Majstrovstvá sveta 
mládeže, kategória dievčatá do 10 rokov, 
Bratislava 1993 
 
2. Biely na ťahu: 

 
D.Rudistorfer-R.Quintino, Majstrovstvá sveta 
mládeže, kategória chlapci do 10 rokov, 
Bratislava 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Biely na ťahu: 

 
R.Vasquez-S.Gedvilaite, Majstrovstvá sveta 
mládeže, kategória dievčatá do 10 rokov, 
Bratislava 1993 
 
4. Čierny na ťahu. Je 1…Nb4-c2 dobrý ťah? 

 
D.Rudistorfer-R.Quintino, Majstrovstvá sveta 
mládeže, kategória chlapci do 10 rokov, 
Bratislava 1993 
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