
 

 

Test Krajského tréninkového soustředění 2020 

(skupina Radka Slepánková) 

 

Jméno a příjmení: ……………………………………..       oddíl: ……………………………. 

Vyjmenuj obecné zásady zahájení: 

1.………………………………………………………………………………………………… 

2.………………………………………………………………………………………………… 

3.………………………………………………………………………………………………… 

 

Poslední tah černého byl Je7, tím porušil hned 

dvě pravidla zásad zahájení. Která? 

1…………………………………………… 

2…………………………………………… 

 

Jak toho bílý využil? 

1…………………….. 

 

Jaké jsou dva základní požadavky rošádového postavení (aby byl král v bezpečí)? 

1)……………………………………………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………………………………………… 

 

Vyřeš následující pozice: 

 

 

BNT  

 



 

 

ČNT mat 4. tahem 

1. ……………. …………… 

2. …………….  ……………. 

3. …………….  ……………. 

4. …………….  ……………. 

 

Vyřeš následující dvě pozice: (stačí uvést první vítězný tah) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

BNT ……………………….          ČNT……………………… 

a napište jaký je společný motiv pro obě dvě pozice (čeho vítězná strana využije) ………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Co dokáže dát pouze jezdec? ................................................................................................. 

Vyřeš pozici: 

BNT: 

(mat 4. tahem) 

 

 

 



 

 

 

Věž potřebuje ke své hře ………………………………………………………………………………………… (doplň) 

 

Střelec …………………………………………………………………………………………………………………….. (doplň) 

 

A vyřeš následující dva příklady: 

BNT       BNT 

 

První zásada koncovek zní…………………………………………………………………………………………………………. 

V pěšcových koncovkách má výhodu ten, kdo vstoupí do opozice: (vyznač správnou odpověď) 

a) Jako druhý 

b) Jako první 

Na základě tohoto pravidla jistě bude hračka vyřešit následující pozici: 

 

Který z následujících tahů bílého je správný: 

(vyznač správnou odpověď) 

a) Kd5 

b) Ke5 

 

Hodnocení ………………………………… 



 

 

A co tato pozice? 

 

Který z následujících tahů bílého je správný: 

(vyznač správnou odpověď) 

a) Kd2 

b) Kf2 

c) f4 

 

Hodnocení ………………………………… 

 

 

Věž v koncovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNT …………………. hodnocení…………………  ČNT………………………. hodnocení………………… 

Dáma proti pěšci 

  

BNT 

………………………………………………. 

Výsledek ………………………………… 

 



 

 

Řešení testu: 

Obecné zásady zahájení 

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

2.  vývin figur 

3.  včas uklidit krále do bezpečí (rošovat) 

 

2. Tahem Je7 porušil černý: 

- boj o centrum 

- souhru figur (brání střelci f8 ve vývinu) 

Řešení pozice: 1.Sf7 1:0 

 

3. Základní požadavky rošádového postavení 

- Pěšcová ochrana krále bez slabin. 

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

Řešení pozice: 1.Dg5 fg5 2.Jh6 mat 

4.ČNT – mat 4. tahem 

1…Sh2 2.Kh1 Sg3 3.Kg1 Dh2 4.Kf1 Df2 mat 

 

 

5. Vyřeš následující dvě pozice 

1.Da6 +- 

2. 1…Db2 -+ 

Společný motiv pro obě dvě pozice je slabá 8. řada 
 

6. Co dokáže pouze jezdec – dát dušený mat 

 

7. Věž potřebuje ke své hře volné sloupce, střelec volné diagonály. 

Řešení příkladů: 

1.Vf5 Kf5 2.d4 mat 

1.Df8 Kf8 2.Jg7 mat 

 

8. První zásada koncovek zní – AKTIVUJ SVÉHO KRÁLE 

V pěšcových koncovkách má výhodu ten, kdo vstoupí do opozice jako první (odpověď b). 

Řešení pozic: 

1. Ke5 Kd7 2.Kd5 Kc6 3.Ke6 bílý získal jedno z klíčových polí a tedy následně získá 

pěšce b6 a s ním i kritická pole 1:0 

2. Odpověď c  

1.f4 Ke4 2. Ke1 Kf4 (černý sice dobyl pěšce, ale neobsadil kritická pole) 3.Kf2 = 

 

 

 



 

 

9. Věž v koncovce 

Řešení příkladů: 

1.  1. Va8 Vg7 2.Va7 +- 

2.  1.Vh8 Va7 2.Vh7 +- 

 

10. Dáma proti pěšci 

Řešení příkladu  

1.Kb4 (jedná se o pozici kdy je silnější strany král blízko) 1…a1D 2.Kb3 a černý nezabrání 

matu 

 

 

 

 

 

 


