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Předmluva

Šachová hra přitahuje velké myslitele a umělce po celém světě již po několik 
staletí. Nespočetné množství variant podněcuje kreativitu ducha a široká šká-
la použitelných herních strategií umožňuje každému jednat podle své přiro-
zené povahy. Díky tomu, že v šachu nehraje roli svalová hmota, ale pouze du-
ševní schopnosti, je možné hrát od raného dětství až do pozdního stáří a je to 
tedy hra, která může spojovat generace.

Nejúspěšnějším výukovým systémem, který pomohl vychovat téměř všech-
ny poválečné mistry světa (s výjimkou fenomenálního Američana R. Fischera 
a současného mistra světa Inda V. Ánanda), byla sovětská šachová škola. Pro 
české podmínky byla metodika šachového výcviku zpracována v sérii prací B. 
Skácela a E. Gonsiora. Metodická příručka pro učitele a trenéry šachu byla vy-
tvořena přepracováním kurzu pro začátečníky z této série tak, aby se základy 
hry mohl děti seznámit i pedagog, který sám není šachovým mistrem.
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Ostatně o výchovu mistrů v tomto kurzu nejde. 
Šachy jsou především hrou, která dokáže rozví-
jet širokou škálu mentálních schopností, které 
jsou později uplatnitelné v reálném životě. Při-
tom se jedná o hravou formu výuky, takže děti 
často ani netuší, že se právě učí. Z těchto důvo-
du jsou dnes součástí školního systému v něko-
lika desítkách zemí po celém světě.

První tři lekce slouží jako nezbytná přípra-
va před hrou a  jsou věnovány základní orien-
taci na šachovnici a pohybu + gur. Úvodní část 
potom končí seznámení se s  šachovou notací 
ve 4. lekci, která všechny nabyté poznatky utu-
žuje a usnadňuje další vzájemnou komunikaci. 
V 5. a 6. lekci jsou potom zavedeny pojmy šach, 
mat a pat a v 7. lekci se děti seznamují s něko-
lika málo zvláštními situacemi, jako např. rošá-
da. V této chvíli by měly znát základní pravidla, 
která jim umožní sehrát celou šachovou partii 
podle pravidel. Znalost pravidel ale ještě k vý-
hře stačit nemusí. První partie se budou ode-
hrávat tím způsobem, že jeden hráč sebere 
soupeři všechny + gurky (zde bude rozhodovat 
především pozornost a dobrý postřeh) a poté 
bude matovat osamoceného soupeřova krále. 
To i při velké převaze vyžaduje systematické ve-
dení a  o  nejjednodušších metodách pojedná-
vají 8. a 9. kapitola. Zde se děti poprvé setkají 
s tím, že se vyplatí vytvořit si plán splnění úkolu 
a tohoto plánu se držet, což je dovednost, kte-
rá se jim bude hodit mnohokrát později a ne-
jen za šachovnicí. Kapitola 10 potom pojedná-
vá o  tom, jak dosáhnout remízy a kapitola 11 
o tom, jak se vyhnout katastrofě krátce po za-
hájení partie. S těmito znalostmi už mohou děti 

zkusit zahrát si i  svůj první turnaj. Kapitola 12 
je věnována dvojúderu, což je nejčastější způ-
sob, kterým je možno něco získat a kapitola 13 
pak ukazuje speciální a velmi účinné typy dvoj-
úderu, a sice odtažný šach a dvojšach. Základní 
část potom končí kapitolami 14 a 15, které uka-
zují, že bojovat je třeba až do konce a k výhře 
může stačit i jediný pěšec.

Druhá část výcviku učí děti, jak rozhodnout 
partii dříve a inteligentněji než vybráním všech 
soupeřových + gurek. Kapitoly 16 – 25 jsou vě-
novány základním kombinacím, které mají ob-
rovský estetický a emocionální náboj, dětí vel-
mi baví a  vzrušují, cvičí jejich představivost 
a  kreativitu a  nahrazují touhu po  soutěže-
ní, kterou prožijí později při hraní partií. Kapi-
tola 26 je věnována základním principům, jak 
si počínat v  zahájení a  obsahuje řadu ukázek, 
jak rozhodnout partii rychlým útokem, když se 
soupeř proti těmto zásadám prohřeší, a to čas-
to právě s využitím nějaké kombinace. Kapito-
la 27 pak ukazuje další typickou situaci, kdy je 
možné rozhodovat partie rychlým útokem.

V třetí části výcviku už se budeme čím dál častě-
ji setkávat se situací, že se budou potkávat po-
měrně vyrovnaní soupeři, kterým budou v prů-
běhu partie ze šachovnice mizet + gurky při vý-
měnách, aniž by došlo k výraznějšímu narušení 
materiální rovnováhy a partie dospěje do kon-
covky. Základům nejjednodušších koncovek 
jsou věnovány kapitoly 28-35. Kapitoly 36 a 37 
pak představují první seznámení se strategic-
kými motivy, tedy s dlouhodobou koncepcí ve-
dení partie. Poslední tři kapitoly jsou pak věno-
vány studiu zahájení.
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K snazší realizaci výuky by měl napomoci pra-
covní sešit pro děti, který je bude provázet při 
úvodních čtyřech kapitolách a kde jsou zkom-
binovány návodné úlohy s nešachovou téma-
tikou a posléze analogické úlohy na šachovni-
ci. Od 5. lekce pak dětem k procvičování slou-
ží sbírka šachových úloh, jejichž členění sleduje 
kapitoly v této metodické příručce. Úlohy mají 
různou obtížnost, přičemž počítáme s  tím, že 
všichni nemusejí vyřešit všechno a  obtížnější 
úlohy mohou sloužit k zabavení těch žáků, kte-
ří jsou již trochu napřed.

Zatímco první část příručky lze považovat za ja-
kési šachové „odborné minimum“ (analogicky 
k  pedagogickému minimu), druhou část mů-
žeme označit za  jakési šachové „kulturní mini-
mum“ a  jejím cílem je ukázat královskou hru 
v širších souvislostech. Hned na začátku je tře-
ba zdůraznit, že se jedná o pomůcku pro učite-
le a trenéra (ne pro děti), která by mu měla po-
moci řešit běžné situace, se kterými se při výu-
ce a hře šachu setkáváme a také nabídnout in-
spiraci, čím zpestřit výuku.

První dvě kapitoly ukazují vazbu na další školní 
předměty a výsledky psychologických průzku-
mů ze světa, které ukazují, jakým způsobem 
mohou šachy rozvíjet osobnost dětí. Tyto infor-
mace mohou být využity při zařazení do školní 
výuky a tvorbě Školních výukových programů, 
zkušenější trenéři a pedagogové se pak na je-
jich využití mohou zaměřit přímo při výuce.

Další kapitola je věnována základním didak-
tickým zásadám, které by neměly být při výu-
ce šachu opomenuty, spolu s uvedením někte-
rých speci+ k výuky šachu a  zmiňuje i  některé 
možnosti oživení hodin.

Šachové prostředí je možno považovat za  po-
měrně kulturní a následující kapitola je věnová-
na etiketě a slušnému chování během hry. Tato 
kapitola není myšlena jako text, který by se měly 
děti naučit zpaměti, ale považujeme za důleži-
té, aby byla tato pravidla hned od prvního roku 
postupně zaváděna do výuky a aby se děti uči-
ly tyto zásady dodržovat (některé z nich jsou do-
konce součástí o+ ciálních pravidel hry).

Další kapitola je potom věnována stručnému 
výtahu z historie šachu. Opět se nejedná o zna-
losti, které by se měly učit děti, ale o znalosti, 
které by měly patřit k všeobecnému rozhledu 
vyučujícího a které mu mohou pomoci udělat 
výuku zajímavější.

Konečně poslední kapitola je potom věnová-
na organizaci šachových soutěží. Ta může vy-
učujícím pomoci efektivně organizovat hraní 
během výuky, uspořádat přebor třídy či školy 
nebo může pomoci porozumět některým pra-
vidlům, se kterými se děti mohou setkat, když 
vyjedou na nějakou o+ ciální šachovou soutěž.

Věříme, že připravené metodické materiály 
Vám budou dostatečnou oporou při Vašem pe-
dagogickém působení a že hodiny výuky šachu 
budou radostnými chvilkami pro Vás a přede-
vším pro děti.

Martin Kubala
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