
  

Obdobje: sreda 1.4. 

Snov- Osnovna pravila igranja šahovskih otvoritev 

 ODPRTE OTVORITVE 
Šahovsko otvoritev štejemo za odprto, če na prvo potezo belega 1.e4 črni odgovori z 1. ... e5. Obe 
strani svoji dami in lovca aktivirata po vertikalah. 

 

 Z vsakim drugačnim odgovorom črnega na potezo belega 1.e4, preidemo 
v polodprte otvoritve. 

Odigraj primer otvoritve. Ponovi zapis partij-notacija.  

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dama_(%C5%A1ah)
https://sl.wikipedia.org/wiki/Lovec_(%C5%A1ah)
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0ahovska_polodprta_otvoritev&action=edit&redlink=1


1. Zavzetje prostora 

 boj za center (ožji in širši) 

 
Kdor obvladuje center ima boljše možnosti za napad. 
Za center se lahko borimo na dva načina: 
 

 zasedemo ga s kmeti in figurami 
 napadamo ga s kmeti in figurami in kontroliramo polja 

 
2. Razvoj figur 

 najprej razvijemo lahke figure (skakači, lovci) na najboljša polja 

 poskusimo igrati najprej z vsako figuro enkrat 

 
Colle-jeva otvoritev - zavzetje centra 
 
 

 figure postavljamo na taka polja, da kontrolirajo čim več sosednjih polj (v širši center, na odprte linije in diagonale) 

 izogibajte se postavljanju figur na rob šahovnice (konj na robu, na pol v grobu) 

 razvijte postavitev figur tako, da bo čim več figur aktvnih, aktivne figure imajo dosti večjo vrednost 

 
Aktvna(zeleno polje) in neaktivna(rdeče polje) figura 



 
 

 rokada je sicer obrambna poteza, vendar pogostokrat nujna 

 težke figure spadajo na odprte linije in vrste 

 trdnjava na sedmi (drugi) vrsti je vredna toliko kot kmet prednosti 

 tri razvojne poteze več pomenijo isto kot kmet več (tempo=poteza=1/3 kmeta) 

 menjajte svoje slabe figure za dobre nasprotnikove 

 težke figure (trdnjave in dama) naj stopijo v igro zadnje, da jih ne preganjajo nasprotnikove lahke figure in kmeti 

 težke figure (trdnjave in dama) naj stopijo v igro zadnje, da jih ne preganjajo nasprotnikove lahke figure in kmeti 

 
 
Odprta linija 
 
 

 splača se žrtvovati kmeta za odprtje linije za napad na kralja (rokadni napad) 

 z menjavami poskusite oslabiti nasprotnikovo kmečko strukturo (dvojni kmetje, osamljeni kmetje) 

 izogibajte se potezam robnih kmetov (a3, h3, a6, h6). Ti kmetje so velikokrat ugodni za napad (žrtev lovca ali skakača, da 
se odpre položaj kralja) 

 

 

 Z vsakim drugačnim odgovorom črnega na potezo belega 1.e4, preidemo 
v polodprte otvoritve. 

Odigraj primer otvoritve. Ponovi zapis partij-notacija.  

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%A0ahovska_polodprta_otvoritev&action=edit&redlink=1


 

 

https://www.chess.com/sl/play/computer 

Vprašanja mi lahko pošlješ na e-mail. 

 

 

Šahovski pozdrav, Bojana Zorko 

https://www.chess.com/sl/play/computer

