
O metodice šachové výuky dětí 
zasloužilý trenér SSSR V. Zak 

 

Od trenéra, který pracuje s přípravnými 

skupinami podle programu třetího stupně, se 

vyžaduje zvláště promyšlený přístup 

k výběru demonstračního materiálu. 

 

V oblasti zahájení je v prvé řadě zapotřebí 

věnovat pozornost klasickým zahájením 

1.e4 e5 a v menším rozsahu – 1.d4 d5. 

Výuku polozavřených systému a indických 

obran je třeba odložit na mnohem pozdější 

dobu. Zástupy „dračí“, které se nacházejí 

v mládežnických soutěžích všech úrovní, se 

neobjasňují zvláštní oblibou této varianty u 

dětí, ale tím, že jeho demonstrace je 

výhodná pro trenéry. Nepotřebují 

vynakládat velké úsilí, aby zhustili 

strategické ideje této varianty do úzkých 

rámečků pěšcového útoku pozice malé 

rošády černého a figurovým protiútokem 

(někdy s obětí kvality na c3) proti pozici 

dlouhé rošády bílého. 

 

Málokterý z trenérů se zamyslí nad tím, že 

je to pouze kapka z bezbřehého moře 

šachových idejí a posluchači, místo širokého 

rozhledu, získají pouze úzkou specializaci, 

omezující jejich mysl. Různé gambitové 

systémy v otevřených hrách zbaví mladé 

hráče tohoto neduhu a pomohou rychlejšímu 

rozvoji taktických schopností – základu 

dalšího zdokonalování. 

 

V koncovce je potřeba postupně učit 

teoretické základy pěšcových a věžových 

koncovek se zapojením studiové tvorby. 

Například takového typu: 

 

 
 

Studii lze považovat za vyřešenou, když děti 

ukáží tah 6.Kf3! (po 1.Va5 c5 2.Vxc5 Dxc5 

3.d4+ Dxd4 4.Jc6+ Kd5 5.Jxd4 Kxd4). 

 

Ve střední hře se dává důraz na rozbor 

typických kombinací. Zdá se mně mnohem 

správnějším ilustrovat probíraná témata 

celými partiemi, ne pouze fragmenty, což 

není vyvoláno pouze šachy, ale také 

pedagogickými důvody. Mnohé typické 

kombinace a také některé koncovky jsou 

charakteristické pro vybraná zahájení. 

Například koncovky s blokovanými 

pěšcovými řetězy, kdy je jezdec silnější než 

střelec, jsou typické pro francouzskou 

obranu. Tam se musí černý vystříhat typické 

oběti střelce na h7 (po krátké rošádě) atd. 

 

Učební proces musí být organizován tak, 

aby si žáci nejenom pamatovali, ale také 

chápali probíraný materiál. Za tím účelem je 

třeba vytvořit podmínky, které se 

v maximální míře podobají praktické hře, 

ukázat také kombinační téma (tu je 

pochopitelně potřeba vyčlenit), postupné 

hromadění převahy, chyby soupeře, které 

vedou k vytvoření takových, nebo jiných 

motivů. 

 

Není přece tajemstvím, že ten samý šachista 

může v turnajové partii přehlédnout možnou 

kombinaci, ale najde krkolomné řešení 

úlohy s mnoha přesnými tahy u šálku kávy. 

Právě proto nelze oddělovat kombinaci od 

praktické partie. „Začínající šachista musí ze 

všech sil usilovat o to, aby v praktické partii 

vyhledal kombinaci a provedl ji“ (Lasker). 

 

Výuka šachového odkaz postupuje ve 

spirále. Pro potřeby rozšíření obzoru žáků je 

dobré se k tématu vracet, ale jeho studium 

pokaždé prohloubit – závity spirály se 

rozšiřují. 

 

Ukázky partií hraných obranou dvou jezdců 

v první roce výuky je třeba omezit pouze na 

variantu 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Sg5 

d5 5.ed Jd4!? 
 



Dostatečně při tom poukázat na chybné 

pokračování 5. …Jxd5 a vznik vážných 

hrozeb bílému po 6.d6? (jako odpověď na 5. 

…Jd4) kvůli 6. …Dxd6 7.Jxf7 Dc6 8.Jxh8 

Dxg2 9.Vf1 De4+ 10.Se2 Jf3 mat. 

 

Pokračování 5. …Ja5 vyvolá nezbytné 

dotazy, spojené se špatným (dle mínění 

začínajících šachistů) postavením černého 

jezdce na kraji šachovnice. 

 

Až žáci dosáhnou třetí, druhou výkonnostní 

třídu, opět se vrátíme k obraně dvou jezdců, 

ale rozebíráme již partie hrané základními 

variantami 5. …Ja5 6.Sb5+ a 6.d3 a taktéž 

4.d4 ed 5.0-0 a 5.e5 a nakonec je možné 

přistoupit ke složitým pokračováním 4.Jg5 

Jxe4 a 4. …Sc5. 

 

Při výuce šachové teorie nelze zapomenout 

na historii šachu. P.A.Romanovskij svého 

času vyslovil myšlenku, že šachista, který 

nezná jména Philidor, Andersen, Morphy, 

Steinitz, Lasker, Capablanca, Aljechin se 

podobá hudebníka, který nezná Bacha, 

Mozarta, Beethovena, Liszta, Čapkovského, 

nebo literáta, který nečetl Shakespeara, 

Puškina, Balzaca, Huga, Tolstého. Bez 

znalosti historie šachu není možné získat 

šachovou kulturu, není možné se 

zdokonalovat. 

 

Pokud chce šachista třetí a druhé VT při 

výuce zahájení používat příručky (v tom 

směru je neocenitelným pomocníkem kniha 

Panova a Estrina, pouze lze litovat, že není 

v prodeji), tak pro vyšší třídy musí příručky 

o zahájení sloužit pouze k podpoře pro 

nalezení nezbytných informací při práci nad 

prvotní prací. 

 

Výuka zahájení musí mít studijní charakter. 

Například: projít vývoj španělské partie na 

materiálech největších utkání, řekněme od 

turnaje Hastings 1895 do současnosti. 

Taková práce, mimo hlubokých vědomostí 

idejí španělské hry, naučí mladé šachisty 

samostatné práci s knihou. V mnohých 

případech se z tohoto návyku stane systém, 

kdy jej děti již v sedmé, osmé třídě přenesou 

i na ostatní školní předměty a připravují 

úkoly ne podle zadání paragrafů určených 

učebnicí, ale podle probíraného téma, 

podané různými autory. Předpokládám, že 

hovořit podrobně o tom, jaký přínos tímto 

dáváme škole, není potřeba. 

 

Obecně je třeba počítat s tím, že pro rychlé 

zdokonalování mladých šachistů přípravné 

skupiny je šest hodin týdně (dvě hodiny 

teorie a čtyři praxe) málo. Doplňkový 

náklad je třeba zadávat ve formě domácích 

úkolů, které jsou přechodným stádiem 

k vážné samostatné práci, bez které je 

nemyslitelné dosáhnout skutečného 

mistrovství. 

 

Vzdělávání mladých šachistů první VT a 

KM je nejefektivnější v podmínkách 

individuálního tréninku podle 

vypracovaného plánu. 

 

Konečně, zadání podobné zmíněnému 

(vývoj španělské hry) není jednoduché a 

může být splněno v průběhu několika 

měsíců. Ale za to je při práci možné objevit 

mnoho užitečného. 

 

Cožpak není zajímavé pro milovníky 

varianty 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 

Jf6 5.0-0 Se7 6.d4 ed 7.e5 Je4 8.Jxsd4 

Jxd4 9.dxd4 Jc5 10.Jc3 zjistit to, že 

současnými odborníky doporučované 

pokračování (na základě jejich analýz!) 10. 

…0-0! 11.Se3 d6 12.Vad1 Se6! vedoucí 

k rovné hře, bylo hráno již v roce 1893 

v partii Showalter – Lasker, která 

vyčerpávajícím způsobem ilustruje možnosti 

útoku a obrany související s touto variantou. 

A jaké pole působnosti je v rozboru 

královského gambitu! 

 

Podobná práce podporuje rozšíření 

repertoáru zahájení a pomáhá získávat 

poziční schémata a taktické ideje, které jsou 

charakteristické pro tu, či jinou variantu. 

 

Individuální plány vyspělejších šachistů jsou 

sestavovány s cílem jejich individuálních 

osobitostí a vkusů. Nicméně to neznamená, 

že nebudou mít obecná témata. Analýza 

nejdůležitějších pozičních schémat, zlepšení 

techniky propočtu a zdokonalování v oblasti 

koncovky musejí mít místo ve všech 



individuálních plánech. Pro osvojení 

techniky propočtu je možné využívat 

vynucená pokračování v partiích. Například: 

I. 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sxc6 bc 5.d4 

ed 6.Dxd4 Df6 7.e5 Dg6 8.0-0 Sb7. 

 

 
 

Je možný tah 9.e6? Při povrchním propočtu 

se nabízí přesvědčivá odpověď – 9. …fe 

10.Je5 nicméně po 10. …Dxg2+ 11.Kxg2 

c5+ je konečný závěr diametrálně odlišný. 

 

II. 1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.c4 Jb6 5.f4 

de 6.fe Jc6 7.Se3 Sf5 8.Jc3 Jb4 9.Vc1 c5 

10.d5 e6 

 

 
 

Je možný tah 11.a3? 

První propočet: 11. …ed 12.ab d4 13.bc 

Sxc5. 
Druhý propočet: 14.Sf2 dc 15.Sxc5 cb 

16.Vb1 Dxd1 -,+. 

Třetí propočet: 14.b4! +,-. 

 

III. 1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 

5.0-0 b5 6.Sb3 d6 7.Jg5 d5 8.ed Jd4 9.Ve1 

Sc5 10.Vxe5+ Kf8 11.c3. 

 

 
 

Je třeba ohodnotit pozici. 

První propopčet: 11. …Jxb3 12.ab Jg4 

13.d4 Jxe5 14.de +,-. 

Druhý propočet: 11. …Jg4 12.cd Sxd4 

13.Jf3 Sxe5 14.h3 h5 15.hg hg 16.Jxe5 Dh4 

17.Kf1 Df6 -,+. 

Třetí propočet: 15.d4 Sd6 16.hg hg 17.Jg5 

Sh2+ 18.Kf1 Sf4 19.Sxf4 +,-. 

Čtvrtý propočet: 17. …De7 18.f4 gf 19.Jxf3 

Sg4 =. 

Pátý propočet: 11. …Jxb3 12.ab Je4. 

 

Nejméně třetinu času v individuálním plánu 

je třeba vyčlenit pro výuku koncovky. 

Tématy mohou být rozbor klasických 

koncovek z partií starých mistrů a ze 

současné praxe. Zde je jejich stručný výčet: 

A) Věžové koncovky: 

Marshall – Čigorin (Bremen, 1905), 

Schlechter – Lasker (Berlín, 1910), Lasker – 

Levenfiš (Moskva, 1925), Gheorghiu – 

Portisch (Monte-Carlo, 1969); 

 

B) Stejnobarevní střelci: 

Smyslov – Keres (Moskva, 1951),  

Gipslis – Velimirovič (Bělehrad, 1969); 

 

C) Různobarevní střelci: 

Nimcovič – Tarrasch (Kisengen, 1928); 

 

 

 



D) Jezdcové koncovky: 

Lasker – Nimcovič (Curych, 1934), 

Botvinnik – Keres (zápas-turnaj, 1948); 

 

E) Střelec silnější jezdce: 

Pljater – Botvinnik (Moskva, 1947),  

Réti – Rubinstein (Goteborg, 1920), 

Čechover – Lasker (Moskva, 1935), Gufeld 

– Kiževič (Kislovodsk, 1969); 

 

F) Jezdec silnější střelce: 

Eliskases–Flor(Semmering-Baden, 1937), 

Belavenec – Rauzer (Leningrad, 1937), Filip 

– Petrosjan (Curacao, 1962); 

 

G) Dámské koncovky: 

Lisicyn – Capablanca (Moskva, 1935), 

Averbach – Suetin (Kijev, 1954), Alexander 

– Reshewski (Nottingham, 1936). 

 

Samostatná práce v oblasti koncovek je 

nutná, neboť v prvé řadě pomáhá šachistům 

pochopit a zapamatovat si řadu složitých 

teoretických pozic. Pro tento účel je užitečná 

analýza pozic, které jsou výjimkou 

z pravidla. Jako příklad uvedu takovouto 

koncovku: 

 

 

V souladu s „pravidlem pěti“, které 

zformuloval francouzský teoretik Chéron, 

by měla uvedená pozice skončit remízou. 

Tato pozice je ovšem výjimkou z pravidla, 

protože se černý král nachází na poli g6 (pro 

všechna ostatní pole na sloupci „g“ pravidlo 

platí). 

1.Kd2 Vd8+ 2.Ke3 Ve8+ 3.Kd4 Vd8+ 

4.Ke5 Ve8+ 5.Kd5 Vd8+ 6.Ke6 Vc8 Při 

jakémkoliv jiném tahu černého bílý zajišťuje 

postup pěšce. 7.Vg2+ V této možnosti je 

„jádro“ pozice. Je zřejmé, že kdyby černý 

král stál na jakémkoliv jiném poli sloupce 

„g“, tak by jej bílý nemohl vytěsnit na kraj 

šachovnice. 7. …Kh5 8.Kd5 Vd8+ 9.Ke4 

Ve8+ 10.Kd3 Vd8+ 11.Ke2 Ve8+ 12.Kd1 

Vd8+ 13.Kc1 Vc8 Tedy, první část plánu je 

zakončena. Ostatní není těžké. 14.Vg1 Kh4 

15.Kb2 Vb8+ 16.Ka3 Va8+ 17.Kb4 Vb8+ 

18.Ka5 Va8+ 19.Kb6 Vc8 20.Vc1 Vc3 

21.Kb5 Kg5 22.Kb4 Vc8 23.c4 Kf6 24.Ve1 

Vb8+ 25.Ka5 Vc8 26.Kb5 Vb8+ 27.Ka6 

Vc8 28.Vc1 Ke7 29.Kb7 Vc5 30.Kb6 Vc8 

31.c5 atd. 

 

Závěrem chci poznamenat, že všechny 

uvedené myšlenky vůbec nejsou „direktivy 

pro vyplnění“. Autor se prostě chtěl podělit 

svými zkušenostmi, které je třeba bezesporu 

upravit a doplnit.
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