
Šachová notace – Braillovo písmo dle pravidel Fide 2018 

Pro zápis partie obvykle používáme šachovou algebraickou notaci: Každé pole na šachovnici 

má svoji značku a k tomu se přidávají znaky pro jednotlivé šachové kameny (figury a pěšce).  

Počáteční postavení kamenů na šachovnici:  

 Šachovnice se skládá z 8 x 8, tj. 64 shodných čtvercových polí střídavě nízkých („bílá“ pole) a 

vystouplých („černá“ pole). Šachovnice se položí mezi hráče tak, že nejbližší rohové pole po 

pravé ruce hráče je bílé. 

 Na začátku hry má bílý 16 kamenů s hladkou hlavičkou („bílé“ kameny) a 16 kamenů s hlavičkou 

opatřenou hřebíčkem nebo zářezem na těle ve spodní části („černé“ kameny). 

Tyto kameny jsou: 

 Bílý král, obvykle označovaný symbolem ….……………………………………. K  

 Bílá dáma, obvykle označovaná symbolem ……………………………………… D  

 Dvě bílé věže, obvykle označované symbolem ….………………………………. V  

 Dva bílí střelci, obvykle označovaní symbolem ….……………………………… S  

 Dva bílí jezdci, obvykle označovaní symbolem …………………………………. J  

 Osm bílých pěšců, obvykle označovaných symbolem …………………………… PP  

 Černý král, obvykle označovaný symbolem ….….……………………………… K  

 Černá dáma, obvykle označovaná symbolem …………………………………… D  

 Dvě černé věže, obvykle označované symbolem ………………………….….…. V  

 Dva černí střelci, obvykle označovaní symbolem ….……………………………. S  

 Dva černí jezdci, obvykle označovaní symbolem ….……………………………. J 

 Osm černých pěšců, obvykle označovaných symbolem ………………………… P  

Počáteční postavení 
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Šachovnice - skládá se ze sloupců označených písmeny a, b, c,... h a řad označených čísly 

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8 

a7 b7 c7 d7 e7 f7 g7 h7 

a6 b6 c6 d6 e6 f6 g6 h6 

a5 b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5 

a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4 

a3 b3 c3 d3 e3 f3 g3 h3 

a2 b2 c2 d2 e2 f2 g2 h2 

a1 b1 c1 d1 e1 f1 g1 h1 

 

Zaznamenání provedeného tahu je možné plnou nebo zkrácenou notací. 



Plná notace  

zaznamenává tah tak, že se zaznamená výchozí a konečné pole kam figurka jde např. 1.Jg1 f3 d7 d5 

(v prvním tahu táhl bílý jezdec z g1 na f3 a černý pěšec z d7 na d5..)  

Zkrácená notace  

vynechává se záznam pole, kde figura stála před tahem. tedy 1.Jf3 d5  

Pokud na určité pole mohou jít dvě figury stejné hodnoty je nutné je rozlišit tak, že se za značku 

figury připíše ještě sloupec nebo řada z níž táhla (příklad: 20.J bd2 = jezdec ze sloupce „b“ šel na d2).  

Braní soupeřova kamene se značí vložením x před pole kam kámen táhl, například: 4.Jf3xd4, 4.Jxd4 

(= jezdec bral nějaký kámen na poli d4)  

Rošáda se značí 0-0 (malá) nebo 0-0-0 (velká).  

Při proměně pěšce se za tah pěšce na píše značka figury v níž se proměnil, například: 33.d8D (= pěšec 

šel na d8 a změnil se v dámu).  

Braní mimochodem se zapisuje jako normální tah pěšce a na konec je možné připsat e.p.: 52. ... gxh3 

e.p. (= černý pěšec bral v 52.tahu bílého pěšce h4 mimochodem, tak, že táhl z g4 na h3).  

Zvláštní symboly: V zápisu partií v knížkách a časopisech lze nalézt i další značky, z nichž vybíráme 

nejdůležitější:  

! silný, správný tah  

!! překvapivý tah  

? slabý tah - chyba  

?? hrubá chyba  

!? zajímavý tah  

?! sporný tah  

# mat (na konec tahu)  

² malá výhoda bílého  

³ malá výhoda černého  

± velká výhoda bílého  

µ velká výhoda černého  

+- bílý vyhraje  

-+ černý vyhraje  

› nejasné postavení 

 



Šachová notace – Braillovo písmo dle pravidel Fide  1b1j1a1h 

Pro zápis partie obvykle používáme šachovou algebraickou 

notaci: Každé pole na šachovnici má svoji značku a k tomu se 

přidávají znaky pro jednotlivé šachové kameny (figury a pěšce).  

Počáteční postavení kamenů na šachovnici:  

 Šachovnice se skládá z 1h x 1h, tj.1f1d shodných čtvercových polí 

střídavě nízkých („bílá“ pole) a vystouplých („černá“ pole). 

Šachovnice se položí mezi hráče tak, že nejbližší rohové pole po 

pravé ruce hráče je bílé. 

 Na začátku hry má bílý 1a1f kamenů s hladkou hlavičkou („bílé“ 

kameny) a 1a1f kamenů s hlavičkou opatřenou hřebíčkem nebo zářezem 

na těle ve spodní části („černé“ kameny). 

Tyto kameny jsou: 

 Bílý král, obvykle označovaný symbolem ….……………………………………. K  

 Bílá dáma, obvykle označovaná symbolem ……………………………………… D  

 Dvě bílé věže, obvykle označované symbolem ….………………………………. V  

 Dva bílí střelci, obvykle označovaní symbolem ….……………………………… S  

 Dva bílí jezdci, obvykle označovaní symbolem …………………………………. J  

 Osm bílých pěšců, obvykle označovaných symbolem …………………………… PP  

 Černý král, obvykle označovaný symbolem ….….……………………………… K  

 Černá dáma, obvykle označovaná symbolem …………………………………… D  

 Dvě černé věže, obvykle označované symbolem ………………………….….…. V  

 Dva černí střelci, obvykle označovaní symbolem ….……………………………. S  

 Dva černí jezdci, obvykle označovaní symbolem ….……………………………. J 

 Osm černých pěšců, obvykle označovaných symbolem ………………………… P  

Počáteční postavení 
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Šachovnice - skládá se ze sloupců označených písmeny a, b, c,... h a 

řad označených čísly 

a1h8 b1h8 c1h8 d1h8 e1h8 f1h8 g1h8 h1h8 

a1g7 b1g7 c1g7 d1g7 e1g7 f1g7 g1g7 h1g7 

a1f b1f c1f d1f e1f f1f g1f h1f 

a1e b1e c1e d1e e1e f1e g1e h1e 

a1d b1d c1d d1d e1d f1d g1d h1d 

a1c b1c c1c d1c e1c f1c g1c h1c 

a1b b1b c1b d1b e1b f1b g1b h1b 

a1a b1a c1a d1a e1a f1a g1a h1a 

 

Zaznamenání provedeného tahu je možné plnou nebo zkrácenou notací. 

Plná notace  

zaznamenává tah tak, že se zaznamená výchozí a konečné pole kam 

figurka jde např. jg1a f1c d1g d1e (v prvním tahu táhl bílý jezdec z g1a 

naf1c a černý pěšec z d1g nad1e )  

Zkrácená notace  

vynechává se záznam pole, kde figura stála před tahem. Tedy jf1c d1e  

Pokud na určité pole mohou jít dvě figury stejné hodnoty je nutné je 

rozlišit tak, že se za značku figury připíše ještě sloupec nebo řada 

z níž táhla (příklad: j bd1b = jezdec ze sloupce „b“ šel nad1b ).  

Braní soupeřova kamene se značí vložením x před pole kam kámen táhl, 

například: jf1cxd1d, jxd1d (= jezdec bral nějaký kámen na poli d1d)  

Rošáda se značí 0-0 (malá) nebo 0-0-0 (velká).  

Při proměně pěšce se za tah pěšce na píše značka figury v níž se 

proměnil, například: d1gd (= pěšec šel nad1h a změnil se v dámu).  

Braní mimochodem se zapisuje jako normální tah pěšce a na konec je 

možné připsat e.p.: gxh1c e.p. (= černý pěšec bral v tahu bílého 

pěšce h1d mimochodem, tak, že táhl z g1d na h1c).  

Zvláštní symboly: V zápisu partií v knížkách a časopisech lze nalézt 

i další značky, z nichž vybíráme nejdůležitější:  

! silný, správný tah  

!! překvapivý tah  

? slabý tah - chyba  

?? hrubá chyba  

!? zajímavý tah  



?! sporný tah  

# mat (na konec tahu)  

² malá výhoda bílého  

³ malá výhoda černého  

± velká výhoda bílého  

µ velká výhoda černého  

+- bílý vyhraje  

-+ černý vyhraje  

› nejasné postavení 

 


