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1) Snažíme se o rychlý vývin figur! Tedy bez ztráty temp (netaháme jednou figurou ani 
pěšcem zbytečně dvakrát nebo víckrát) a co nejúčelněji tak, aby působily na co nejvíce polí.  
Snažíme  se  o  maximální  souhru  figur  a  aby  naše  figury  mířily  na  slabiny  v soupeřově 
postavení. Zároveň se snažíme narušovat nebo zpomalovat soupeřův vývin a hru.

2) Bojujeme o střed! Kdo ovládá střed, ovládá hru. O střed bojujeme pěšci i figurami, někdy 
i tak, že jej ponecháme soupeři a potom napadáme.

3) Již od začátku bojujeme o iniciativu! Snažíme se soupeři stále něčím hrozit (především 
2-tahové hrozby může soupeř snadno přehlédnout), napadat jeho figury i pěšce, útočit na jeho 
slabiny. Při každém tahu se ale musí přemýšlet, co odpoví soupeř a co odpovíte jemu. Nikdy 
nezapomínat na soupeřovy hrozby!

4) Jezdce vyvíjíme především směrem ke středu a stále uvažujeme o manévru Jg1-f3-g5-f7 
(Jg8-f6-g4-f2).

5) Střelci obsazujeme útočné úhlopříčny (diagonály). Před rošádou zejména c4-f7 (c5-f2), 
po rošádě b1-h7 (b8-h2). Obsazujeme také volné dlouhé diagonály, zejména a1-h8 a h1-a8.

6) Než soupeř udělá rošádu, věnujeme pozornost slabému bodu f7 (f2)  a přemýšlíme, 
jestli tento bod nemůžeme s úspěchem napadnout.

7) Pokud udělá soupeř malou rošádu, snažíme se obvykle o útok proti slabině h7 (h2),  
pokud udělá velkou rošádu, snažíme se o útok proti slabinám a7+b7 (a2+b2).

8) Otevíráme vhodné sloupce pro věže, zpravidla ve středu (sloupce d+e), ale podle potřeby 
i na křídlech.

9) Dámu  vyvíjíme  obvykle  později  a  na  vhodné  pole,  kde  stojí  aktivně  a  zároveň 
v bezpečí (nemůže být napadána).

10) Napadáme střed tahy c4-d4-e4-f4 (c5-d5-e5-f5). Pokud chceme útočit na křídle, je 
nutné mít střed zavřený nebo zablokovaný.
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1) hrát přirozeně, zdravě, hledat pro všechny figurky ty nejoptimálnější místa. Jak říkal 
Siegbert Tarrasch - "když je jedna figura špatná, je celá pozice špatná".

2) vždy  se  snažit  o  iniciativu,  třebas  i  za  cenu  dílčích  obětí.  Účelem  je  dosáhnout 
optimálního  rozmístění  figurek  a  díky  nim  je  pak  možné  dobýt  mnohem  větších  zisků, 
případně dat i mat.

3) neustále hledat v pozici víceúčelové tahy (splňují současně více kritérií) a kombinační 
údery (taky  proto  je  trénujeme,  taktika  je  prostě  všudypřítomná).  Obyčejně  bývají  po 
optimálním rozmístění figurek nebo po chybě soupeře, nicméně dívat se při každém tahu!

4) bojovat o centrum, kde je nejvyšší účinnost figur

5) při  dvojici  střelců  se  snažit  o  otevření  pozice,  koně  mají  zase  rádi  blokované  a 
uzavřené pozice

6) zamyslet se déle při realizaci převahy a také při nestandardních tazích soupeře

7) pokud máte převahu v koncovce, obyčejně platí jedna velká zásada: NESPĚCHAT! 
Tedy vše si pečlivě připravit k rozhodujícímu plánu nebo úderu (pokud náhodou není v pozici 
okamžitý úder)

8) nevnímat jen svůj plán, ale brát v potaz i ten soupeřův! Svůj plán realizovat až teprve 
po důkladném zhodnocení soupeřových možností!

9) když nemůžete přijít na plán, pomožte si např. pohledem na zpětný průběh, pak je 
možné logicky  navázat.  Pamatujte,  že  je  vždy  lépe  hrát  se  špatným plánem,  než  se 
žádným! Pár  neurčitých  tahů  totiž  může  soupeř  využít  k  přeskupení  figur  a 
následnému rozhodujícímu úderu.

10) nikdy neklesat na mysli a stále věřit v úspěch, a to i ve špatných pozicích! Snažit se 
nacházet ty nejméně příjemné tahy pro soupeře, často tak partii otočíte. Tomu se říká vítězná 
mentalita


