
Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 29.03.2008 v Praze na Strahově 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů)  

Benák Jaroslav, Ester Ladislav, Fischl Richard, Harasimovič Petr, Palovský Ladislav 

Začátek jednání: 14:00 

Program dle rozeslaných pozvánek schválen. 

1. Kontrola úkolů z minulé schůze 

Uložené úkoly jsou samostatnými body schůze – viz dále 

2. Diskuze ke koncepci KR ŠSČR, plánu práce a rozdělení úkolů jednotlivých členů 

Členové souhlasí s předběžným rozdělením činnosti komise tak, jak bylo uvedeno v návrhu programu. 

Seznamy a adresáře rozhodčích včetně záznamů školení, seminářů a doškolování, aktualizace – 

komunikace s krajskými KR – Ladislav Ester 

V této oblasti bude komise pokračovat ve stejném a osvědčeném trendu, tedy všechna školení a 

semináře, pořádaná jednotlivými kraji budou oznámena s předstihem, aby mohla být inzerována na 

webových stránkách ŠSČR. Informace o průběhu všech akcí (prezenční listiny, výsledky, seznamy 

nových rozhodčích atd.) budou předány p. Esterovi, který zajistí jejich zpracování do interní databáze 

KR a následně zařazení do celostátní databáze (p.Kniezková). 

Překlady pravidel a ostatních podkladů – Richard Fischl 

V listopadu proběhne kongres v Drážďanech, kde po 4 letech bude na programu změna pravidel. Na 

překladu pravidel FIDE se bude podílet celá KR pod vedením dr.Fischla (popřípadě budou osloveni 

další překladatelé). Některé lingvistické opravy současného překladu pravidel budou zahrnuty až do 

pravidel platných k 1.7.2009. 

Příprava školení, testových otázek a seminářů rozhodčích nejvyšších tříd (IA, FA, ÚR, I) – Petr 

Harasimovič, Jaroslav Benák, Ladislav Palovský 

Členy komise bylo konstatováno, že soubor zkouškových otázek a odpovědí je třeba dále rozvíjet a 

rozšiřovat. Ze současných cca 100 otázek bude tento soubor rozšířen na 250 pro akce jednotlivých 

tříd rozhodčích (III., II. a I. třída), pravidelně aktualizován a vyvěšen na webu, aby bylo možno pro 

každou akci vybírat z jednotlivých témat požadovaný počet otázek. Důraz bude kladen mimo znalostí 

pravidel a řádů také na praktické příklady ze šachového života formou otázek, kde bude nutné uvést 

vlastní odpověď. Komise se shodla, že každý rok proběhne jedno školení rozhodčích 1. třídy a 

minimálně dva semináře nejvyšších tříd před začátkem soutěží družstev (eventuálně podle potřeby – 

např. změny pravidel FIDE). 

Statut rozhodčích – Jaroslav Benák 

Kárná řízení – Jaroslav Benák, Petr Harasimovič 

Swissmanager – Ladislav Palovský, Richard Fischl, Ladislav Ester 



Komise ve svém funkčním období přeloží webové rozhraní stránek www.chessresults.com do češtiny, 

zaměří se na počeštění manuálu a vypracování stručného návodu pro práci se SM. 

Diskuzní fórum – všichni členové KR ŠSČR 

Zavedením tohoto komunikativního prostředku pro šachovou veřejnost si komise slibuje i) zlepšení 

komunikace mezi šachisty a členy KR, ii) otevřenou diskuzi se šachovou veřejností nad problémy a 

úskalími šachových pravidel, iii) fórum by mohlo sloužit jako informační uzel pro hodnocení 

rozhodčích a iv) v neposlední řadě by sloužilo ke zviditelnění fungování KR (to vše samozřejmě za 

předem určených pravidel pro fungování diskusního fóra). 

Koncepce a činnost KR, jmenování a návrhy (ÚR, FA, IA), komunikace s FIDE a šachovou veřejností, 

nasazování rozhodčích, zápisy ze schůzí – Ladislav Palovský 

3. Kárná řízení 

3.1. KR projednala dvě stížnosti na práci a činnost rozhodčích a konstatuje, že v prvním případě se 

jednalo o technickou neznalost nastavení ovládání digitálních hodin (p.Smolka). V druhém případě se 

jednalo o porušení povinnosti rozhodčího (hráč kapitán a rozhodčí v jedné osobě, nepřípustný tah, 

upozornění hráče, že je na tahu), jedná se o druhý přestupek rozhodčího v krátkém časovém období 

(p.Klain). 

Podrobnosti o udělených postizích jsou obsaženy v samostatně rozeslaných rozhodnutích KR ŠSČR 

jednotlivcům a rozhodčí mají podle řádů právo na odvolání. Po uběhnutí odvolací lhůty budou 

rozhodnutí zveřejněna na webu ŠSČR. 

ÚKOL – zajistit rozeslání rozhodnutí účastníkům a rovněž následné zveřejnění rozhodnutí na webu 

ŠSČR – zajistí pp. Benák a Harasimovič – do 30.4.2008. 

4. Pravidla šachu FIDE 

4.1. Návrh změn šachových pravidel FIDE pro nadcházející kongres 

KR ŠSČR vyhodnotila všechny návrhy, náměty a připomínky (široké veřejnosti a rozhodcovského 

sboru) a vypracovala stanoviska ke změnám šachových pravidel FIDE, které se připravují pro 

nadcházející listopadový kongres v Drážďanech. Podrobnosti budou detailněji prezentovány v 

oficiálním dopisu panu Guertu Gijssenovi (předsedovi komise RTRC - Rules and Tournament 

Regulations Committee), tento dopis a jeho překlad bude prezentován na stránkách www.chess.cz. 

Z předložených návrhů KR ŠSCR vypracovala následující stanoviska (ve zkratce): 

 článek 2.4. – bez připomínek, 

 článek 3.7. – on the second rank – doplnit on the player´s second rank, 

 článek 3.10. – návrh vypustit celou druhou větu navrhované změny – v konfliktu s právem na 

reklamaci vítězství v bleskové hře, tato věta patří navíc svým obsahem nepatří do článku 3. 

Tahy kamenů, 

 článek 6.5. - ano, ale otázka zda-li tento návrh je vhodný pro OPEN turnaje, bude vznesen 

dotaz, 



 článek 6.7. – KR souhlasí s první formulací, ale za podmínek zachování hranice čekací doby na 

60 minut (…shall be 60 minutes). Organizátor by si mohl stanovit čekací dobu jinou (tedy i 

kratší), ale KR je pro zachování článku 6.7 v původní podobě, kde je případné zkrácení doby 

ošetřeno „….pokud nestanoví rozpis soutěže jinak nebo jinak nerozhodne rozhodčí“, 

 článek 6.11. – vznést zda-li rozhodčí musí nebo zda-li nemusí, nezávislost samotného 

rozhodčího 

 článek 6.13. – bez připomínek, 

 článek 7.4. – bez připomínek, pouze vznést dotaz, zda-li by nedalo explicitně určit, zda-li 

rozhodčí nesmí/může/musí upozornit na nepřípustný tah (v současné podobě je v čl. 7.4. 

„zjistí-li se“). 

 článek 10.2. – KR nesouhlasí s návrhem a doporučuje zůstat u původního výkladu – zásah do 

práv hráče o reklamaci. 

 článek 12.2. a 13.7.b.– bez připomínek 

 B1, B6, B7 – bez připomínek a B9 (rozhodčí by měl mít právo zasáhnout) 

 vznést dotaz na aktuálnost přílohy A. Přerušení partie 

ÚKOL – odeslat oficiální dopis předsedovi komise RTRC ke navrženým změnám šachových pravidel 

FIDE (anglicky) – zajistí p.Palovský do 15.4.2008 a český překlad prezentovat na stránkách 

www.chess.cz - do 30.4.2008 

4.2. Revize českého překladu Pravidel šachu FIDE 

Proběhla debata ohledně revize českého překladu Pravidel šachu FIDE a bylo konstatováno, že 

pravidla jsou až na tři níže uvedené nedostatky překladatelsky v pořádku. Jedná se o vynechaný 

překlad poslední věty v odstavci 3.1, formulace v článku 4.6 „tah je považován za ukončený“ a dále o 

článek 13.4.d), kde není oprávněním rozhodčího „zkontumovat partii“ ale „prohlásit partii hráči za 

prohranou“. Což v praxi znamená, že partie, která se řádně začala a následně ji rozhodčí v důsledku 

chování jednoho z hráčů ukončil, se pro klasifikační účely považuje za partii řádně sehranou s 

výsledkem, který určil rozhodčí. Komise se jednomyslně shodla, že tyto nedostatky budou opraveny a 

zahrnuty až do nové úpravy pravidel, které budou odsouhlaseny na kongresu v Drážďanech a vejdou 

v platnost k 1.7.2009. 

4.3. Zděděná stanoviska 

Členové komise se vyjádřili ke rozpracovaným zděděným stanoviskům minulé komise rozhodčích 

ohledně některých dotazů k Pravidlům šachu FIDE a KR ŠSČR vydala společné vyjádření k problémům, 

které jsou samostatnou přílohou tohoto zápisu. V žádném z případů neshledala KR ŠSČR nutnost 

přijmout oficiální výklad. 

ÚKOL – zveřejnit stanoviska k dotazům ohledně Pravidel Šachu FIDE – zajistí p. Benák do 20.4.2008 

5. Statut rozhodčích a soutěžní řád 

5.1. Návrhy změn ve statutu rozhodčích 

Proběhla diskuze o snížení věkové hranice pro účast na školení R2 z 18 let na 16 let a dále o zrušení 

věkové podmínky pro další rozhodcovské třídy. Je to snaha o otevření rozhodcovství širšímu okruhu 

zájemců, jelikož roste počet povinností, nároky na technickou zdatnost rozhodčího při obsluze 



digitálních hodin, na informační zdatnost pro obsluhu programu Swissmanager a poptávka po 

rozhodčích s náležitým jazykovým vybavením (nové rozhodčí bude zapotřebí hledat zejména mezi 

mladšími generacemi). Bylo navrženo upřesnit podmínky pro získání mezinárodních titulů ze strany 

KR, dále pak zpřísnění podmínek pro získání třídy ústřední rozhodčí. 

ÚKOL – předložit návrh úpravy statutu rozhodčích – zajistí p. Benák do 1.7.2008 

5.2. Soutěžní řád 

Komise se shodla, že stávající legislativní řešení rozdělení odpovědnosti za nastavení hodin mezi 

pořadatele a rozhodčího se jeví jako nedostatečné a navrhne komisi STK a VV ŠSČR, aby toto zcela 

jednoznačně určili a zapracovali do Soutěžního řádu ŠSČR. Dále je velmi nevhodné, že stávající úprava 

připouští, aby rozhodčí byl zároveň hrajícím hráčem příslušného utkání (výsledkem bude návrh 

legislativního řešení pro Soutěžní řád ŠSČR - zavést povinnost nehrajícího rozhodčího v soutěžích 

družstev). 

ÚKOL – vypracovat návrh článků pro úpravu soutěžního řádu v otázce odpovědnosti za nastavení 

digitálních hodin a povinnosti družstva zajistit při řízení utkání v soutěžích družstev nehrajícího 

rozhodčího – zajistí p. Benák a p. Palovský do 1.5.2008 

6. Swissmanager 

Na základě komunikace mezi p.Herzogem a KR ŠSČR bylo dohodnuto přeložit do češtiny webové 

rozhraní stránek www.chessresults.com (databáze turnajů a výstupu turnajů SM pro web), v 

současné době probíhá překlad zaslaných textů a zdrojových dat od autora programu. V budoucnu, 

jako druhá etapa, proběhne počeštění aktualizovaného manuálu k tomuto programu a vypracování 

stručného návodu pro práci se SM. 

ÚKOL – vypracovat počeštění webového rozhraní a rozeslat ostatním členům k připomínkování, poté 

zaslat hotový překlad p.Herzogovi – zajistí p. Palovský a p.Fischl do 1.5.2008. 

7. Školení rozhodčích 1.třídy a semináře nejvyšších tříd 

V průběhu roku 2008 se uskuteční jedno školení rozhodčích 1. třídy a 2 semináře rozhodčích 

nejvyšších tříd. Vzhledem k počtu rozhodčích nejvyšších tříd a jejich aktivitě, je počet seminářů 

dostačující. Pro extraligové rozhodčí bude účast na semináři povinná, každý mimo toho dostane k 

vypracování test s otázkami, který bude vyhodnocen a bude sloužit k aktivnímu osvěžení znalosti 

pravidel a další legislativy ŠSČR. Semináře pak budou pouze zaměřeny na problematické výklady a 

velký důraz bude kladen na práci s digitálními hodinami. 

7.1. Školení rozhodčích 1. třídy se uskuteční v termínu 14.-15.6.2008 v Brně 

7.2. Semináře rozhodčích nejvyšších tříd se uskuteční v Praze a Brně – jejich termíny budou 

stanoveny po oznámení termínu losovacích schůzí 

ÚKOL – zajistit konání seminářů v červnu a září, po upřesnění termínů tyto termíny zveřejnit a 

připravit pozvánku na školení I. tříd – zajistí p. Palovský do 15.4.2007. 

7.3. Příprava zkušebních testů pro školení a semináře rozhodčích 



Bylo dohodnuto, že testový soubor 66 otázek bude rozšířen o další otázky do počtu 250 otázek. 

P.Harasimovič připraví 50 nových otázek pro školení rozhodčích 1. třídy a J.Benák vypracuje 50 otázek 

pro školení rozhodčích 2. a 3. třídy. V průběhu roku 2008 budou obě tyto kategorie navýšeny 

dvojnásobně a všechny otázky budou se správnými odpověďmi a odkazy na příslušná ustanovení 

zveřejněny na www.chess.cz. Test pro rozhodčí 1. třídy bude obsahovat 30 otázek (na bázi systému 

autoškola) + 10 otázek s uvedením vlastního řešení – k vypracování testu bude k dispozici 90 minut. 

Úkol – vypracovat a rozeslat ostatním členům komise k připomínkování otázky a po skončení 

připomínkového řízení připravit databázi a zajistit ji ke zveřejnění na www.chess.cz – vypracování 

otázek - p. Harasimovič do 1.5.2008, p.Benák do 1.5.2008 a databáze všech testových otázek na web 

ŠSČR p. Palovský do 1.6.2008. 

8. Různé 

Proplácení cestovních nákladů účastníkům seminářů nejvyšších tříd nemá oporu v žádném usnesení a 

dokumentech ŠSČR, proto aby v budoucnu nedocházelo k problémům s tím souvisejících, KR 

hlasováním per rollam schválila, aby se účastníkům seminářů rozhodčích nejvyšších tříd proplácely 

cestovní náklady. 

Udělení titulu Fide Arbiter pro p.Kropíka již bylo v minulosti schváleno KR a VV ŠSČR, k úspěšnému 

vyřízení žádosti je nutné, aby uchazeč dodal veškeré podklady (normy) na sekretariát ŠSČR. 

Byla dokončena kontrola databáze rozhodčích (v rámci kontroly byla srovnávána interní databáze KR 

ŠSČR a databáze členů ŠSČR). 

Veškeré materiály a informace spadající do působnosti KR budou členům komise zasílány mailem. 

Informace o termínech schůzi KR budou prezentovány na webu ŠSČR. 

Předpokládaný termín příští schůze bude upřesněn, v současnosti je dohodnuto, že proběhne během 

festivalu Czech OPEN v Pardubicích. 

Schůze byla ukončena ve 20:15. 

Zapsal Ladislav Palovský 


