
Šachové figurky v hlavní roli 

Na každý kámen na šachovnici se můžeme dívat ze tří perspektiv: 

1. Aktivní nástroj, který můžeme využít pro naše cíle 

(hlavní dva principy šachu jsou aktivita a souhra figur) 

 

Všechny tři těžké figury mají volný sloupec, 

jednotkově mohou napadnout krále i dámu, ideálně 

spolupracuji. Žádná z černých figur se ničím 

podobným pochlubit nemůže. Vypadá to, že Vh8 se 

dokonce schovává za svého krále. Va8 se do hry 

nestihla zapojit vůbec a Dc8 se z obrany vzdálila. 

Pozice je zralá k zakončení.  

BNT mat 4. tahem 

 

 

 

Př. 2 

 

V následující pozici bílé figury ideálně spolupracují – 

věže stojí na volných sloupcích s hrozbami vazby a 

odtahu a dáma se střelcem útočí na slabá černá pole 

kolem černého krále. Černé figury to mají naopak. 

Dáme je pod hrozbou odtahu, jedna věž svázaná, 

druhá překáží střelci v převodu na důležitou diagonálu 

a1 – h8.  

(1.Vd6 Vd6 2.Df8 Kf8 3.Sh6 +-) 

 

 

 

Aktivita figur v zahájení 

Morphy – Konzultující, Paříž 1858 

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Sg4? Ztráta tempa. 4.dxe5 Sxf3 Vynuceno. 5.Dxf3 dxe5 6.Sc4 

Jf6? 7.Db3 De7 7...Dd7 8.Dxb7 Dc6 9.Sb5 8.Jc3! Proti silnému soupeři by jistě Morphy 

zahrál 8.Sxf7+! Kd8 (8...Dxf7 9.Dxb7+-) 9.Dxb7 Db4+ 10.Dxb4 Sxb4+ 11.c3 Sc5 12.Sg5 

Jbd7 13.Jd2 Vf8 14.Se6 h6 15.Sxd7 hxg5 16.Sc6 Vb8 17.Jf3 Vxb2? 18.0–0–0+ 1:0 Tenk-

Egert, Brno 1930 8...c6 9.Sg5 Náskok bílého ve vývinu je hrozivý. 9…b5? Chce zahnat 

nepříjemného střelce a pak nějak dokončit vývin, ale… 10.Jxb5! Kombinace a zároveň i 

potvrzení hlavního závěru z vývinu: máme-li náskok ve vývinu, otevřeme hru i za cenu obětí! 

10...cxb5 11.Sxb5+ Jbd7 12.0–0–0 Vd8 13.Vxd7! Vxd7 14.Vd1 Je rozhodnuto. Závěr bude 

kouzelný. 14…De6 15.Sxd7+ Jxd7 16.Db8+!! Jxb8 17.Vd8# 1–0 

platí :  opozdíme-li se ve vývinu, držíme pozici zavřenou a snažíme se dokončit vývin. 



2.Na zranitelnou a cennou bytost, kterou je třeba opatrovat 

(vždy po tahu soupeře si vzpomeňte, že musíme přemýšlet  o tom „Čím asi soupeř 

hrozí?“ – Nemůže mi dát mat? neohrozil nějakou moji figurku? 

Většinou se hráči drží svého plánu a tahů, které si předem připravili. A tak se může stát, že v 

partii prostě "projdou" kolem výhry, jak by se mohlo lehce stát v následující pozici: 

 

 

 

 

Na diagramu zahrál černý tah Vd8 s hrozbou Vxd1 mat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na první pohled se zdá, že tah černého řeší jeho problémy s napadenou dámou a značně 

stísněnou pozicí. Věž totiž obsadila sloupec "D" a bílý buďto musí věž měnit s tím, že sloupec 

obsadí černá dáma navíc s hrozbou matu opět na d1. Pokud bílý nebude chtít měnit na d8, 

musí buďto zahrát pasivně dámou na f3 anebo ustoupit věží z "D" sloupce. (1.Da8) 

 

3.Na kus dřeva, která stojí v cestě svým kolegům 

(POZOR! na porušení souhry figur) 

Ján Markoš ve své knize píše:  

Když se naučíme našim figurkám „naslouchat“, každé budeme věnovat určitou 

pozornost, pomůže nám to vyvarovat se antipozičních tahů. Nezačneme útočit před 

dokončením vývinu (věže na sebe vidí), protože uslyšíme nevyvinutou věž dožadovat se 

svých práv. nedáme jezdce na kraj šachovnice, či na exponované pole, protože 

uslyšíme jeho tiché protesty. 

 

A my se teď společně podíváme, na co si v partii musíme dávat pozor a naopak co mají rády 

naše figurky. 

 

Rozbor pozice: V pozici se vyskytuje u černého několik 

slabých bodů, které budou motivem pro dvojí úder. 

a) nechráněný jezdec na a5 

b) střelec na e7 krytý pouze dámou 

c) chybí lehká figura, která by kryla rošádové  

  postavení 

 



d) 1.Da4 (bílý aktivuje svoji dámu, černý je nucen krýt jezdce na a5) b6 2.De4 

(hrozí mat na h7, který musí černý pokrýt a potom bílý získá střelce na e7). 

 

 

Král  

je naše nejdůležitější figura, kterou je třeba v zahájení a střední hře chránit. Pokud král 

dostane mat, končí partie. Typické příklady oslabeného krále. 

 

Mat na 8. řadě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČNT 1.. Va3      ČNT 1…Dg2 

 

 

Co s králem v zahájení – vychází ze zásad zahájení 

 

Obecné zásady zahájení 

Šachovou partii lze rozdělit na tři části: na zahájení, střední hru a koncovku.  

Každá část je stejně důležitá! 

Zahájení otevřené (1.e4 e5) polootevřené (1.e4 a jiný tah než e5) zavřené jiný tah než e4 

 

 Hlavní zásady, které bychom měli dodržovat  

1, boj o střed (zavrhneme tahy typu 1.h4, 1.a4 1.Jh3 apod.) 

2, vývin figur 

3, včas uklidit krále do bezpečí (rošovat). 

 

Vývin by měl být: 

Vývin figur má být: 

- rychlý, úplný, aktivní, harmonický, plánovitý 
 

Rychlý:   



- každým tahem vyvineme další figuru. 

- netaháme 2xjednou figurou a zbytečně pěšci. 

- Nevyvíjíme předčasně dámu do hry. 

Úplný: 
- Všechny figury ven (lehké potom těžké). 

- Uvedení krále do bezpečí (proto napřed vyvíjíme královské křídlo). 
 

Aktivní a harmonický: 
Hlavní dva principy šachu jsou aktivita a souhra figur! 

Figury by měli mířit do středu šachovnice a neměli by si navzájem překážet. 

Aktivní vývin figur porušil černý v následující partii: 

 

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.Sc4 f5 4.d4 Jf6 5.Jc3 exd4 6.Dxd4 Sd7 (lépe aktivně Jc6) Jak toho bílý 

využije? 

7.Jg5 Jc6 8.Sf7+ Ke7 

 

 

 

 9.Dxf6+ Kxf6 10.Jd5+ Ke5 11.Jf3+ Kxe4 

12.Jc3#  

1–0 

 

 

 

 

Metodické pokyny: 

Přemýšlíte-li v zahájení (ale i později), měli byste si položit tyto otázky: 

1. Čím můj protivník hrozí? 

2. Není jeho tah chybou? 

3. Jaký tah je z mé strany nejsilnější? 

4. Co na můj tah odpoví? 

Jistě potom nedojde ke katastrofám, jaké v následující partii. 



1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.d3 Jge7? pasivní tah, umožňující bílému rozvinout rychlý útok; 

správné bylo 4...Jf6 5.Jg5! O-O 6.Dh5! h6 7.Jxf7 De8 8.Jxh6++ Kh8 9.Jf7++ Kg8 10.Dh8  

 Boj o centrum 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3! Bílý zahajuje boj o centrum, černý musí hrát přesně: 

4...Jf6! Jediná správná možnost! Spojuje vývin s figurovým bojem o centrum. 5.d4 exd4 

6.cxd4 Sb6? To je ale chyba! Černý nesmí takto ztrácet čas. Teď se dá do pohybu pěšcové 

centrum bílého a zažene černé jezdce. 7.d5 Je7 8.e5 Jg4 9.d6 cxd6 10.exd6 Jxf2 11.Db3 

Jxh1 12.Sxf7+ Kf8 13.Sg5 1-0 

Zapomenutý král 

1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 Dxd5 4.Jc3 De6 5.fxe5 Dxe5+ 6.Se2 Sg4 7.d4 De6 8.Dd3 c6 9.Sf4 

Jf6 10.0–0–0 Sxe2 11.Jgxe2 Sd6 Bílý má jasný náskok ve vývinu a je tedy třeba OTEVŘÍT 

HRU  
 
12.d5! Jxd5  
[12...Dd7 13.Sxd6 Dxd6 14.dxc6 Dxd3 15.cxb7 De3+ 

16.Kb1]  

13.Jxd5 cxd5 14.Dg3! skvělá myšlenka nutí černého k 

výměně na f4 a tím si bílý otevře s tempem e sloupec k útoku 

na krále  

14...Sxf4+ 15.Jxf4 Dh6 16.Vhe1+ Kf8  
 

 

 

 

 

 

Řeš následující pozici BNT 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
17.Da3+ 1:0 

 
Petrov - Simanskij [C01] 



1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.c4 Sb4+ 5.Jc3 Je7 6.Jf3 Sg4 7.Se2 dxc4 8.0–0 Sxf3?! 9.Sxf3 

c6 10.De2 Dxd4? Černý se žene za pěšcem na úkor vývinu 11.Vd1 Df6 12.Je4 De6 13.a3 

Sa5 14.Sg4 Dg6  

 
 

Navrhni tah bílého 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
15.Sf5 Jxf5 16.Jf6+ Kf8 17.De8# 1–0 
 

 

Požadavky na rošádové postavení krále 
- Pěšcová ochrana krále bez slabin. 

- Kryta aspoň jednou lehkou figurou (Jf3, Jf6). 

 
 
Fidd - Tenner [C58] 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 5.exd5 Ja5 6.d3 h6 7.Jf3 e4 8.De2 Jxc4 9.dxc4 Sc5 

10.0–0 0–0 11.Jfd2 Sg4 12.De1 Dd7 13.Jb3 

13…Sf3!! 14.Sf4  

a)14.Jxc5 Dg4 15.g3 Dh3;  

b) 14.gxf3 exf3 15.Kh1 Dh3 16.Vg1 Sd6]  

14…Dg4 15.Sg3 Jh5 16.Jxc5 Jf4 17.Jxe4 Dh3 0-1 

 

 

 

 

 

Rosanes - Anderson [C31] 

1.e4 e5 2.f4 d5 3.exd5 e4 4.Sb5+ c6 5.dxc6 Jxc6 6.Jc3 Jf6 7.De2 Nehoň se za pěšcem na 

úkor vývinu 7...Sc5 8.Jxe4 0–0 9.Sxc6 bxc6 10.d3 Ve8 11.Sd2 Jxe4 12.dxe4 Sf5 13.e5 Db6 

14.0–0–0 Sd4 15.c3 Vab8 16.b3 Ved8 17.Jf3 [17.cxd4 

Dxd4]  

 
 



 

17...Dxb3 18.axb3 Vxb3 19.Se1 Se3+ 0–1 
 
 

 

 

Oslabení rošádového postavení 

1…Vf3 2.gf3 Dh3 a manévrh Sh2 – g3 s matem na 

f2 

 

 

 

 

 
 

 

 

A co s králem v koncovce? 

První zásada koncovky zní – AKTIVUJ SVÉHO KRÁLE!! 

 

Kritická pole Význam pravidla "opozice", 

tj.postavení králů proti sobě, jímž si navzájem 

brání v cestě vpřed, ukazuje následující diagram, 

ve kterém černý král brání postup bílého pěšce:  

ČNT 

1...Ke7!  
[prohrávající chybou by bylo 1...Kd8? 2.Kd6 Ke8 

3.Ke6 Kf8 4.Kd7 Kf7 5.e6+ a bílý by vyhrál]  

2.e6 Ke8! [důležitý ústup "po sloupci!" - když by 

totiž král ustoupil 2...Kd8, po 3.Kd6 Ke8 4.e7 by 

prohrál 4...Kf7 5.Kd7 a bílý staví dámu]  

3.Kd6 Kd8 4.e7+ Ke8 5.Ke6 = pat 

V podobných pozicích platí zásada: vstoupí-li pěšec na sedmou (druhou) řadu bez šachu, 

vítězí silnější strana.  



 

 Vyjmenuj kritická pole pěšce b4. BNT – na které 

z těchto kritických polí se vydá? (a6, b6, c6 – král se vydá na nejvzdálenější kritické pole pro 

černého a6) 1.Kb2 +- 

ČNT 1…Kf6!  
Černý se drží na tzv. dotykových řadách  

2.Ke2 Ke6 3.Kd2 Kd6 4.Kc3 Kc5 a bílému se 

nepodaří získat kritická pole pěšce c2 
 
1...Kf5?  2.Kf3 Ke5 3.Ke3 Kd5 4.Kd3 Kc5 5.Kc3 

Kb5 6.Kd4 Kc6 7.Kc4 Kb6 8.Kd5 Kb5 9.c3 a bílý 

vyhraje 

 

 

 

 

PAMATUJ!!! – VE VÝHODĚ JE VŽDY TEN KDO VSTOUPÍ PRVNÍ DO OPOZICE 

KLÍČOVÁ POLE (Mezní pole) 

V pozici na diagramu bílý,  chce-li se pokusit o 

výhru, musí nejprve  zlikvidovat černého pěšce 

d5. Pěšce  sebere, ovládne-li jedno z jeho  

klíčových polí (jsou to tři pole vedle  pěšce - v 

dané pozici jsou u černého pěšce klíčová pole a5, 

b5, c5, e5, f5,  g5, u bílého pěšce a4, b4, c4, e4, 

f4,  g4). Po 1.Kg5 černý svého pěšce  neubrání, 

např. 1.- Ke7 2.Kf5 Ke6  3.Kf6 Ke7 4.Ke5 Kc6 

5.Ke6 Kc7 6.Kxe5.  Bílý získá černého pěšce, 

partii však  nevyhraje, neboť černý zahraje 6.-  



Ke7, získá opozici a bílý král  neovládne kritická pole. 

DÁMA 

Dáma je nejsilnější v centru, když ale nemůže být napadána, žádnou lehkou figurkou. Proto se 

v zahájení vyvíjí na vyčkávající políčka nebo řady. 

Diestel – Rozsypal 1900 [C45] 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Jxd4?! Pomáhá bílému vyvinout dámu na centrální pole 

5.Dxd4 Je7 6.Sc4 c6 7.Jc3 d6 8.Sg5 Db6 9.Dxd6 Dxb2 10.Vd1 Dxc3+ 11.Sd2 Dxc4  

 

 

 

BNT mat 3. tahem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Dd8+ Kxd8 13.Sa5+ Ke8 14.Vd8#  
 

A co se naopak stane, když se taková dáma zatoulá předčasně do hry? 

Fraser - Taubenhaus [C45] 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Dh4 Předčasný vývin dámy 5.Jc3 Jf6 špatná souhra figur 

- černý jezdec zamezil dámě možnost návratu 6.Jf5 Dh5 7.Se2 Dg6 8.Jh4 1–0 

 

1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.c3 e6 4.Sg5 Db6 5.Jbd2 Dxb2 Černý se žene za materiálem na úkor 

vývinu 6.Jc4 Dxc3+ 7.Sd2 Dxc4 8.e4 a dáma je chycena uprostřed šachovnice 1–0 

 

Dáma v koncovce proti pěšci 

Vzhledem k velkému rozdílu mezi silou dámy a pěšce je boj možný, jedině: 

1. je-li pěšec již na předposlední řadě 

2. podporuje-li král postup pěšce a ovládá král pole proměny 

3. je-li král silnější strany vzdálen 

 

Nejprve je třeba přiblížit bílou dámu ke králi a 

pěšci, pak manévrem dámy zatlačit černého krále 

na e1 (tedy pod pěšce) a získaného tempa využít 

pro přiblížení svého krále. 

 

 



 

 

Věžový pěšec 

Proti věžovému pěšci nelze získat tempo pro 

přiblížení krále, neboť král slabší strany může 

vstupovat na pole proměny, aby se dostal do patu 

 

 

 

 

 

 

 

Střelcový pěšec 

Dáma proti střelcovému pěšci jen remizuje, neboť 

král slabší strany nemusí v rozhodující okamžik 

vstoupit pod pěšce, nýbrž pěšce obětovat za pat. 

 

 

 

 

 

 

 

Výjimkou je pokud je král blízko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VĚŽ 

Věže potřebuji volné sloupce. Pokud jsou schovány za vlastními pěšci nemůžou soupeři 

ublížit. 

Volný sloupec je takový sloupec na kterém nejsou žádní pěšci. 

Polootevřený sloupec vlastní pěšci chybí, ale soupeřův zůstal. Věž se může volně 

pohybovat až k pěšci a případně na něj útočit. 

Ve střední hře - vzniká volný sloupec:  

a) výměnou pěšců  

b) kombinačním obratem  

Otevření a využití volného sloupce kombinací ukazují následující miniaturní partie:  

 

Réti – Tartakover Vídeň 1910 

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jf6 5.Dd3 e5? 6.dxe5 Da5+ 7.Sd2 Dxe5 8.O-O-O Jxe4  

 1.Dd8 Kd8 2.Sg5 Ke8 3.Vd8 mat 

 

 

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 d6 5.0–0 Sg4 

6.h3  

h5! (černý využívá bílé rošády a otevírá sloupec 

h k útoku na krále) 7.hxg4 hxg4 8.Je1 Dh4 9.f3 

g3! (takzvaný zámek – bílý již z matu neuteče) 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Plán boje za ovládnutí volného sloupce: 

1. Ovládnutí volného sloupce 

2. Boj za získání bodu vniku na volném sloupci (6 nebo 7 řada) 

3. Realizace dosažené převahy 

 
1.Da1 Vab8 2.axb6 axb6 BÍLÝ SPLNIL 

PRVNÍ ČÁST PLÁNU  

NÁSLEDUJE BOJ ZA ZÍSKÁNÍ BODU 

VNIKU 3.Va7+ Kh8 4.Vc7 Va8 5.Vaa7 Vxa7 

6.Dxa7 NÁSLEDUJE REALIZACE 

DOSAŽENÉ PŘEVAHY Vb8 7.Vh7+ Kg8 

8.Vh6 De8 9.Dh7+ Kf8 10.Vxg6 1-0 
 
 
 

 

 

 

Věž v koncovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNT 1.Vh8 +-                                                                              Pravidlo 6. řady 1…Vb6 až        

        pěšec vykročí dopředu věž  

        šachuje zespodu 

 

Stavba mostu 



 1. Vc1 (král o dva sloupce od pěšce) Kb7 2.Vc4 

připravení věže k představení na 4. řadě a pak může vyběhnout král 

 

Střelec 

Výhodou střelce je jeho dalekonosnost . Proto má rád otevřené pozice.  Odtud jednoduché 

pravidlo, máš–li střelce postav své pěšce na opačnou barvu střelce. 

Černý na tahu zahrál 1…Sd4?  

Jak pokračoval bílý? 

2.Dh8 Sh8 3.Vh8 mat. 

 

 

 

 

 

 

3 x špatný střelec 

1. Omezen v pohybu vlastními pěšci 

2. Nemá co napadat 

3. Nemůže zabránit, aby král prošel podél pěšcového řetězce 



  
 

Řešení je v předání povinnosti tahu 
1.Se2 Sg6 2.Sd3 Sh7 3.Sf1 Sg6 [3...Sg8 4.Se2 Sf7 5.Sf3] 4.Sg2 Sf7 5.Sf3 1:0 

 

Jezdec  

má nejraději opěrná pole v centru, kdy opěrným polem je slabé pole soupeře, to je pole které 

nemůže být ani teď ani budoucno kryto pěšcem odkud jej nemohou vyhnat soupeřovi pěšci. 

Jeho specifický pohyb má dvě výhody: 

- Umí dávat vidličky 

- Po jakémkoliv šachu musí soupeř ustoupit králem nebo dobrat jezdce. Nemůže 

představit žádnou figuru 

 

 

 

 

 

 

 

1.Da3 Ka3 2.Jc2 mat 

 

Specifikou jezdce je takzvaný dušený mat 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1.Jf7 Kg8 2.Jh6 Kh8 3.Dg8 Vg8 4.Jf7 mat 
 

 

 

Někdy lze dušeného matu dosáhnout již v počáteční fázi partie. Jednou z nejslavnějších partií 

je v tomto směru tzv. Budapešťský gambit:  

1.d4 Jf6 2.c4 e5 3.dxe5 Jg4 4.Sf4 Jc6 5.Jf3 Sb4+ 6.Jbd2 De7 7.a3 Jgxe5! 8.axb4?? Jd3 

mat. Šachujícího jezdce na d3 nelze sebrat, protože by se bílý král vystavil šachu od dámy na 

e7 - jedná se tedy o mat. 
 
Jezdec má rád slabé pole – to je takové pole, která již nemůže být kryto pěšcem. V našem 

následujícím příkladu se jedná o pole g5. 

Bílá má značnou prostorovou převahu. Jak toho, 

ale využít?  

Silnými body bílého (tím i slabými body černého) 

jsou pole d6 a g5. Tyto pole nemůže napadnout 

žádný pěšec černého. Navíc u černého hraje 

nepříznivou roli opožděný pěšec d7, k jehož 

obraně jsou "přikovány" černé figury. To 

umožňuje aktivní rozestavení figur a získání 

prostorové převahy. Černý nemá žádnou možnost 

protihry a musí jen čekat, jak bílý bude 

pokračovat. 

1.a4 Kd8  

[1...bxa4 2.Vb4 Vb7 3.Vxb7 Sxb7 4.Dxa7]  

2.axb5 Sxg2 3.Da3 Sd5 4.Va4 Vb7 5.Vxa7 Vxb5 6.Vdxd7+ Dxd7 7.Df8+ De8 8.Jf7+ Kc8 

9.Dxe8#  
 
 
 

 

Pěšec 



Pěšcové formace 

Pokud jsou dva pěšci na jednom sloupci, pak 

takové pěšce nazýváme dvojpěšcem.  

(pěšci na sloupci h) 

Pokud na sousedních sloupcích není pěšec stejné 

barvy, pak takového pěšce nazýváme izolovaným 

pěšcem. (pěšci e a f) 

Pokud je na alespoň jednom ze sousedních polí 

pěšec a zároveň je za dotyčným pěšcem, pak je 

dotyčný pěšec krytý pěšec. (c5, který je zároveň 

volným pěšcem) 

Pokud je na alespoň jednom ze sousedních polích 

pěšec a zároveň je před dotyčným pěšcem, pak je 

dotyčný pěšec opožděný pěšec. (a) 

Pokud na sloupci před pěšcem, ani na dvou sousedních sloupcích není žádný pěšec opačné 

barvy, pak ho nazýváme volným pěšcem. (c, e, f) 

 

Naše povídání zakončíme myšlenkou Philidora: (nejslavnější šachista 18. století) 

 

„Pěšci jsou duší šachové hry. Oni vytvářejí útok i obranu a na jejich dobrém či špatném 

postavení závisí vítězství nebo prohra“  

A proto si další povídání o nich necháme na příště.  

Jen si ještě připomeneme: 

Netaháme zbytečně pěšci jak v zahájení, tak v průběhu celé partie, protože pěšec může 

postupovat pouze dopředu a proto je potřeba jeho postup vždy dobře zvážit.  

 

Zpracovala: Radka Slepánková 

 

 

 


