
UJETA FIGURA 

 

V partiji se lahko zgodi, da ujamemo določeno figuro. To se zgodi zato, ker je pri taki figuri 
omejeno gibanje. Gibanje take figure je  omejeno zaradi nasprotnih figur, lahko pa tudi 
lastne figure ali kmetje omejujejo gibljivost figure.  
 

Najprej bomo pogledali zakaj skakač na robu velikokrat ni najboljša izbira. V spodnjem 
diagramu beli stoji dobro, a je napravil neumnost. Zadnja odigrana poteza je bila 1. Sa8?? 
 

Kosmač Blaž – Podkrižnik Gregor, 1997 

   
 
Črni je s potezo 1...Ld8 zaprl vse izhode belemu konju in sedaj črni igra na zmago. 
 
Še en primer na temo skakač na robu... Črni je s tremi enostavnimi napadi na skakača 
dokončno odvzel skakaču vsa polja umika. 1... Tc6 2. Sb8 Tb6 3. Sd7 Tb7 in beli je ob skakača. 
 
Štruklec Jakob Vid – Vidmar Klara, 2015 

   
 

 

Figure morajo delovati usklajeno. V kolikor se posamezna figura 

preveč oddalji od ostalih, je velika nevarnost, da jo ujame 

nasprotnikova vojska. 



Kadar nepremišljeno premaknemo damo bolj proti središču, se lahko zgodi, da jo zajame 
nasprotnikova vojska. Poglejmo dva primera: 
 
Zadnja poteza črnega je bila 1...Df6??. Črna dama je zaradi velike aktivnosti belih figur v veliki 
nevarnosti. Beli je z enostavnim napadom 2. Lg5 ujel črno damo. 
 
Hvala Inja Ajda – Malkoč Patrik, 2015 

   
 
V spodnjem primeru je bila zadnja poteza belega 1. cd5. Črni ni pojedel kmeta nazaj, ampak 
je odigral vmesno potezo 1...Sf3 in s tem izbezal belo damo iz varnega zavetja svojih figur. 
Beli bi moral pojesti s kmetom, a ni videl nevarnosti, ki mu preti, zato je odigral 2. Df3 na kar 
je sledila tipična poteza 2...Lg4 in dama je ujeta. 
 
Miličevič David – Banfi Gregor, 2015 

   
 

 

Kadar nam kdo »zamenja« figuro ali kmeta, ne smemo avtomatsko 

pojesti nazaj, mogoče obstaja še močnejša poteza! 

 



Sledita še dva tipična nerodno postavljenih figur. V naslednjem primeru se je črni polakomnil 
robnega kmeta, kar je bilo zanj usodno: 
 
Zadnja poteza črnega je bila 1...La2. Beli je s preprosto potezo 2. b3 preščipnil pot nazaj. 
 
Marič Vild Fabijan – Pridigar Lovro, 2015 

   
 

 

Kadar nam nasprotnik ponudi kmeta ali figuro, dobro poglejmo, da 

nam ni nastavil past! 

 
V spodnjem primeru je bili postavil topa pred svoje kmete. To je včasih potrebno zaradi 
močnejšega napada na nasprotnikovega kralja. Pri tem moramo biti previdni, kajti takemu 
topu lastni kmetje omejujejo gibljivost. 
 
Zadnja poteza belega je bila 1. Tg3?. Črni je s 1...Sh5 napadel topa, kateri se lahko umakne 
samo še na 2. Tg4 in s potezo 2... Lc8 je top ujet in beli izgubi kvaliteto, kajti po 3. Th4 sledi 
odkriti napad, ga najdete? 
 
Pajek Anja – Majcen Ana, 2015 

   


