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Rámcový plán prípravy športovej reprezentácie SR je vypracovaný na základe §29 odsek 1 Zákona 
o športe č. 440/2015 v znení neskorších predpisov našimi trénermi s najvyššou trénerskou (FIDE 
Senior Trainer) aj hráčskou kvalifikáciou (IGM – medzinárodný veľmajster). Je v súlade so snahou 
o čo najuniverzálnejší šachový vývoj našich reprezentantov, ktorý by im umožnil držať krok s 
celosvetovo a prudko sa rozrastajúcou konkurenciou a zabezpečil im kvalitnú prípravu na 
významnú súťaž. Samozrejmosťou je pritom využitie nielen tradičných spôsobov (sústredenia 
reprezentácie, samoštúdium literatúry), ale predovšetkým novších  metód, spojených najmä s 
rozvojom informačných technológii. Dnes je práca s databázovým a analytickým softwarom 
základom, od ktorého sa odvíjajú ďalšie možnosti. Individuálne aj skupinové online tréningy, 
cielený výber a sledovanie dnes už veľmi rozšírených inštruktážnych videí alebo hranie 
tréningových online partií či zápasov sú len niektoré z dostupných alternatív.  
 
Plán prípravy reprezentantov som rozdelil do viacerých bodov podľa jednotlivých fáz partie. Je 
dobre aplikovateľný pre ženy a s menšími odlišnosťami a úpravami aj pre mužov. Môže ísť napr. o 
vyššiu obtiažnosť spomínaných testov, štúdium pokročilejšej literatúry ako Aagaardova séria 
Grandmaster Preparation, analýza aktuálnych otvorení do väčšej hĺbky aj šírky atď. Testy sa môžu 
síce uskutočniť aj pri online tréningoch, ale ešte lepšie by bolo vyhradiť pre nich priestor pri 
reprezentačnom sústredení, ktoré by malo mať pravidelné miesto v každoročnom kalendári. 

 
Koncovky: 
 
1) Teoretické pozície (Dvoreckij Endgame Manual, Prandstetter Šachové koncovky, Mueller 
Lamprecht Fundamental Chess Endings, Nunn Understanding Chess Endgames,  minimum je De la 
Villa 100 Endgames you must know, nadstavbou Averbachova 5 dielna monografia, špecifické 
koncovky - Smyslov, Nunn a Mueller vežovky, Mueller Secrets of Pawn Endings atď.). 
 
Základom je samostatné štúdium, ktoré by malo vyvrcholiť viacerými testmi. Zložitejšie pozície, či 
typy koncoviek možno podľa dohody trénovať spoločne. 
 
2) Vedenie boja v zjednodušených/koncovkových pozíciach (Shereshevsky  Endgame Strategy, Lutz 
Endgame Secrets, Mueller How to play Chess Endgames, Flear Practical Endgame play, Korchnoi 
Practical Rook Endings atď.). Tu sú podľa mňa dôležité aj typické koncovky, charakteristické pre 
určité otvorenia (Shereshevsky Mastering the Endgame), práve lepšie chápanie spojenia otvorenie-
koncovka môže pomôcť aj pri formovaní repertoáru otvorení. 
 
Stredná hra, stratégia, taktika: 
 
1) Zlepšiť strategické chápanie boja. Moderných učebníc stratégie je mnoho, od základnejších 
(Hellsten Mastering Chess Strategy, LB Hansen Foundations of Chess Strategy, C Hansen Improve 
your positional Chess, Nunn Understanding Chess Move by Move), všeobecnejších (Sakaev & 
Landa Complete Manual of Positional Chess) k pokročilejším (Gelfand Positional decision making 
in chess, Dvoretsky Strategy, The Art of Piece Play), či špecifickým (napr. Shankland sa v dvoch 
knihách série Small Steps zaoberá hrou pešiakmi). Patrí k tomu aj štúdium vybraných partii 
veľkých stratégov (Rubinstein, Botvinnik, Smyslov, Karpov, Andersson + aktuálne príklady zo 
súčasnej praxe), ako aj zbierok dôkladne komentovaných partii (Nunn, Emms, Burgess World's 
Greatest Chess Games, Stohl Instructive modern chess masterpieces). 



 
Aj tu by reprezentanti mohli mať aspoň 1-2 ucelenejšie testy – mnohé spomínané knihy majú aj 
súbory pozícii na riešenie (napr. Aagaard Excelling at positional chess). 
 
2) Typické pozície strednej hry. Tých je mnoho (napr. izolovaný pešiak, uzavreté centrá rôzneho 
typu, ježkovité štruktúry, figúrovo pešiakové centrum, karlovarská štruktúra atď.) a lepšie chápanie 
ich zákonitostí rozširuje šachové znalosti a zvyšuje šachovú silu.  Tu je už materiálu menej, 
najkomplexnejšie dielo je Flores Rios Chess Structures a GM guide, iné sa venujú užšiemu okruhu 
pozícii (Sokolov Winning Chess Middlegames, Zlotnik Tipovyje pozicii miteľšpila). Príklady však 
možno čerpať aj z literatúry, spomínanej v odseku 1). Navyše veľa typických pozícii je spojených s 
konkrétnymi otvoreniami, ich štúdium (podobne ako pri typických koncovkách) môže ovplyvniť 
formovanie repertoáru otvorení. 
 
3) Tréning taktického videnia, prepočtu. To by malo byť súčasťou každého kolektívneho, či 
individuálneho tréningu, ako aj samoštúdia. Literatúru s pozíciami na riešenie ani nebudem 
jednotlivo vymenovávať pre jej početnosť, spomeniem knihy s všeobecnejšími radami (Tisdall 
Improve Your Chess now!, Nunn Secrets of practical Chess, Aagaard Grandmaster Preparation 
Calculation, Konopka Magické pozice, Černobílá magie, viac kníh Dvoreckého atď.). Prepočet 
možno trénovať aj na koncovkových pozíciach, či na štúdiách (Dvoretsky & Pervakov Studies for 
Practical players). 
 
Repertoár otvorení: 
Pri spoločných tréningoch sa nevyhneme ani analýze konkrétnych variantov otvorení, lebo 
ideálnym materiálom pre štúdium sú v zásade celé partie. Prepojenie typických pozícii strednej hry 
a koncoviek s otvoreniami je už popísané vyššie. Avšak má to aj svoje prirodzené medze, dnes sa 
teória veľmi rozrástla do hĺbky aj do šírky a detailnejšia teoretická príprava by mala byť vecou 
individuálnych tréningov, ale predovšetkým samoštúdia. 
Úlohou trénera nie je obmedzovať hráčov, či hráčky pri zdravom! experimentovaní v otvoreniach, 
ale pomôcť/poradiť pri výbere otvorení a variantov. Reprezentanti (-tky) sa však v zásade musia 
rozhodnúť sami podľa vlastného vkusu a znalostí. Kľúčové je pritom dokázať čo najlepšie posúdiť 
stupeň rizika, ktorý je s touto voľbou spojený. Inými slovami, sú systémy, čo sa dajú použiť 1-2x, 
iné aj viackrát a ešte iné sa dajú hrávať stále. V tomto by mali pomôcť všeobecné knihy (Watson 
Mastering Chess Openings, kompaktnejšia Hellsten Mastering Opening Strategy zdôrazňuje 
základné zásady hry v otvorení), aspoň základný prehľad zlepšia encyklopédie (Databáza Opening 
Encyclopedia od Chessbase, Van der Sterren Fundamental Chess Openings apod.). Doménou 
dnešných čias sú však miesto encyklopédii (v súčasnosti by museli byť príliš rozsiahle) 
repertoárové knihy, či databázy, ktoré vytvárajú ucelený systém iba z hľadiska jednej zo strán. 
Avšak na hlbšie znalosti konkrétnych variantov sú dnes už nutné špecializované monografie - tie 
nemožno vymenovávať, sú ich stovky a v prípade populárnych otvorení pomerne rýchlo strácajú 
aktuálnosť. 
 
Analýza vlastných partii: 
Jednoznačne dôležitá súčasť ďalšieho rastu a vývoja každého ambiciózneho šachistu. Práve 
dôkladnejšia analýza vlastných partií naznačí medzery a nedostatky, odstránenie ktorých by malo 
byť prioritou pri ďalšej práci. Môže sa jednať o ktorúkoľvek z horeuvedených oblastí (neznalosť 
konkrétnych otvorení, všeobecnejších strategických princípov, slabší prepočet, či neistá hra v 
koncovkových pozíciach atď.). Už možno menej samozrejmé, ale rovnako dôležité je aj pochopiť a 
následne ďalej rozvíjať svoje silné stránky. To nám umožní smerovať hru do pozícii, ktoré budú 
viac vyhovovať nám, ako súperovi. Vlastné partie sú tak hlavným materiálom, ktorý nám v 
obdobiach medzi turnajmi umožňuje cielený a užšie špecializovaný tréning. 
 
 



Fyzická príprava: 
Aj tá má mať svoje miesto v príprave reprezentantov, „v zdravom tele zdravý duch“ v šachu platí 
obzvlášť. Spôsobov, ako si udržovať fyzickú kondíciu, je veľmi veľa. Pre šachistov sú asi 
najvhodnejšie bezkontaktné individuálne športy (beh, cyklistika, plávanie), ale to je opäť vecou 
vkusu aj fyzického fondu každého jednotlivca. 
 
Vypracoval: IGM Igor Štohl dňa 25.08.2020 
 
Tento dokument je schválený uznesením VV SŠZ č.  U03-02-2021. 


