
Výklad FIDE k pravidlům šachu  

 

Tento dokument obsahuje překlad společného výkladu Komise rozhodčích FIDE a Komise pro pravidla 

FIDE k pravidlům platným od 1. 7. 2017. Tento výklad byl vydán 5. července 2017 a originál je dostupný 

na http://arbiters.fide.com/ .  

1. Nová pravidla šachu specifikují čtyři (4) typy nepřípustných tahů, viz články 7.5.1, 7.5.2, 7.7.1 a 

7.8.1. 

2. Ve vážném šachu je hráči partie prohlášena za prohranou po provedení libovolných dvou 

nepřípustných tahů zmíněných výše. 

3. Pokud dojde ke dvěma nepřípustným tahům v jednom tahu (tj. nepřípustná rošáda provedena 

oběma rukama, nepřípustná proměna pěšce provedena oběma rukama a nepřípustné braní 

provedeno oběma rukama), počítají se tyto za jeden (1) nepřípustný tah a hráči nebude partie 

prohlášena za prohranou hned napoprvé (ve vážném šachu). 

4. Vzetí krále je nepřípustným tahem a trestá se jako nepřípustný tah. 

5. V rapid a bleskovém šachu rozhodčí hlásí pád praporku, pokud to zjistí. 

6. V případě, že hodiny ukazují oběma hráčům 0.00 a jedná se o digitální hodiny, rozhodčí je vždy 

schopen určit, který praporek spadl jako první (s pomocí indikátoru pomlčky nebo vlaječky). 

V tom případě lze vždy určit vítěze.  

Pokud se partie hraje s mechanickými hodinami, pak se použije článek III.3.1 směrnice „III – Hry 

bez přídavného času včetně rychlého zakončení“.  

7. Pokud partie, která začala s obrácenými barvami, řádně skončí (matem, patem, rezignací nebo 

dohodou na remíze, pokud je tato povolena) před dokončením deseti (10) tahů obou hráčů, 

potom její výsledek zůstává v platnosti. 

8. Pokud hráč spustí soupeři hodiny, aniž by provedl tah (viz čl. 6.2.4), je toto považováno za 

nepřípustný tah a trestáno podle článku 7.5.3. a nikoli podle článku 12.9. 

9. Pokud hráč provede tah jednou rukou a stiskne hodiny druhou rukou, není toto považováno za 

nepřípustný tah a následuje trest podle článku 12.9. 

10. Pokud si hráč v rapid a bleskovém šachu vyžádá nahlédnutí do zápisu rozhodčího, hodiny se 

nezastavují.  

 

KR ŠSČR upozorňuje, že výše uvedený výklad je platný také pro pravidla platná od 1. 1. 2018 s tím 

rozdílem, že body 1, 2 a 8 byly zahrnuty přímo do pravidel (články 7.7.1, 7.8.1 a 7.5.3 zmíněné v bodech 

1 a 8 byly přečíslovány na 7.5.3, 7.5.4 a 7.5.5) a body 2 a 3 platí pro všechna hrací tempa, tedy nikoli 

pouze pro vážný šach, ale také pro rapid a bleskový šach. 

http://arbiters.fide.com/

