
Zápis ze schůze KR z 19.9.2009, Praha 

Komise rozhodčich ŠSČR na své schůzi konané 19.09.2009 v Praze na Strahově, mj. řešila delegaci 

rozhodčích na sezónu 2009/2010, aktualizovala překlad nových Pravidel pro tituly rozhodčích FIDE, 

posuzovala žádosti o udělení tříd, diskutovala o aktualizaci testových otázek a tvorbě nových 

odznaků... 

Zápis ze schůze KR ŠSČR konané 19.9.2009 v Praze 

Přítomni: (dle abecedy a bez titulů) Jiří Bielavský, Richard Fischl, Ladislav Palovský 

Omluven: Jaroslav Benák, Petr Harasimovič 

Začátek jednání 12:30 

1. Program dle rozeslaných pozvánek schválen 

2. Kontrola úkolů z minulé schůze 

 rozeslat informace o připravovaných akcích krajským KR (školení R1) a informovat o nich též 

na diskuzním fóru na webu ŠSČR – Mgr. Palovský – 30.4.2009, připravit propozice seminářů, 

rozeslat je krajským KR a zajistit jejich zveřejnění na webu ŠSČR a v diskuzním fóru – Mgr. 

Palovský – 31.5.2009 

Propozice školení R1, seminářů nejvyšších tříd byly zveřejněny na stránkách ŠSČR a diskuzním 

fóru (www.chess.cz), dále pak byly rozeslány mailem krajským KR ke zveřejnění 

 jednat s tvůrcem programu p. Herzogem o možnosti zavedení aktualizace českého ratinglistu 

přímo v programu – Mgr. Palovský – 30.9.2009 

V programu SM je nyní je nová nabídka na přímou aktualizaci české databáze bez diakritiky. 

 informovat o v legislativě rozhodčí, kteří mají ještě šanci získat do 1.7.2009 titul FA podle 

stávající legislativní úpravy – p. Palovský do 30.4.2009 

Informace byly zveřejněny na stránkách ŠSČR a diskuzním fóru www.chess.cz 

 přeložit nové legislativní dokumenty FIDE do češtiny a zajistit jejich zveřejnění na webu ŠSČR – 

p. Benák do 1.7.2009, odeslat rozdělení českých rozhodčích FIDE a zajistit jeho zveřejnění na 

webu ŠSČR – Mgr. Palovský do 30.4.2009, předložit text překladu Pravidel šachu FIDE nejbližší 

schůzi VV ŠSČR – Mgr. Palovský do 15.4.2009 a předložit text překladu Pravidel šachu FIDE 

nejbližší schůzi VV ŠSČR – Mgr. Palovský do 15.4.2009. 

Všechny důležité legislativní změny byly okomentovány na webu ŠSČR, rozdělení českých 

rozhodčích bylo schváleno VV ŠSČR a odesláno předsedovi KR FIDE. Překlad Pravidel šachu 

FIDE byl schválen 21.9.2009 na 52. schůzi VV ŠSČR. 

 postoupit žádosti Jaroslava Benáka (IA), Ladislava Palovského (IA) a Michaila Korečka (FA) VV 

ŠSČR s veškerými dalšími podklady a stanoviskem KR ŠSČR – Mgr. Palovský – do 15.8.2008. 



Návrhy byly předloženy na 49. schůzi VV ŠSČR dne 20.4.2009, kde byly VV ŠSČR schváleny. 

Následně byly schváleny též Prezidentskou radou FIDE v Krakově a žadatelům byly uděleny 

výše uvedené tituly úkol trvá 

 vypracovat písemnou podobu obou rozhodnutí a zaslat ostatním členům Komise ke schválení 

– p. Benák do 15.4.2009 a rozeslat schválená rozhodnutí účastníkům, po marném uplynutí 

lhůty k odvolání je zveřejnit na webu ŠSČR – Mgr. Palovský do 30.4.2009 

Písemná podoba rozhodnutí (kárná řízení s rozhodčími) byla vypracována, schválena a 

následně rozeslána účastníkům. Po marném uplynutí lhůty k odvolání byly rozhodnutí 

zveřejněny na webu ŠSČR. 

 oslovit navržené kandidáty podle pořadí určeného na schůzi KR ŠSČR a v případě souhlasu 

někoho z nich navrhnout VV ŠSČR, aby tohoto kandidáta jmenoval členem KR ŠSČR – Mgr. 

Palovský do 20.4.2009 

Předseda oslovil prvního kandidáta Ing. Jiřího Bielavského, který nabídku přijal. Následně na 

49. schůzi VV ŠSČR dne 20.4.2009 bylo schváleno nové složení Komise rozhodčích ŠSČR. 

 připravit hodnocení vedoucích soutěží a po schválení ostatními členy Komise je odeslat 

členům STK – p. Benák do 15.4.2009 

Hodnocení jednotlivých vedoucích bylo po schválení členy KR odesláno komisi STK. 

 vypracovat teze budoucí směrnice o posuzování žádostí o udělení třídy ÚR a mezinárodních 

titulů rozhodčích a rozeslat je členům KR k připomínkování – p. Benák 

- úkol trvá 

 vypracovat konečnou podobu stanoviska a zajistit jeho odeslání JmŠS a zveřejnění na webu 

ŠSČR 

- úkol trvá 

3. Školení rozhodčích 1.třídy a semináře nejvyšších třídy 

Předseda informoval o proběhlém školení R1 při Czech openu 2009. V lektorském obsazení Benák, 

Ciprys, Harasimovič, Palovský a Herejk splnilo závěrečnou zkoušku 6 ze 7 účastníků. KR ŠSČR se 

současně lektorsky podílela na souběžně konaném školení a semináři rozhodčích R2 a R3 v 

Pardubicích. Další školení R1 v tomto roce již neproběhne, komise se shodla, že jedno školení ročně je 

zcela dostačující. V příštím roce by mělo jediné školení R1 proběhnout v Praze (termín červenec-září). 

První seminář nejvyšších tříd proběhl 25.7.2009 v Pardubicích, druhý seminář nejvyšších tříd proběhl 

8.8.2009 v Olomouci a třetí seminář nejvyšších tříd proběhl 19.9.2009 v Praze před schůzí KR ŠSČR. V 

neděli 27.9.2009 proběhne poslední seminář nejvyšších tříd v Brně. Ačkoliv byly termíny známy v 

dostatečném předstihu (v tomto roce došlo po 4-letech opět ke změně pravidel), komise konstatuje, 

že účast na seminářích byla nízká. 

 

 



4. Swissmanager 

V nabídce menu "Internet" je nová nabídka na přímou aktualizaci české databáze bez diakritiky - 

Update CZE-ratinglist, dále lze hráče vyhledávat dle evidenčního čísla oddílu a na stránkách 

chessresults byl opraven „bug“ týkající se zobrazování hráčů v soutěžích družstev. 

Pozn. zapisovatele: Na 52. schůzi přijal VV ŠSČR toto usnesení týkající se programu Swissmanager. 

"VV ŠSČR doporučuje všem rozhodčím a pořadatelům turnajů řízených programem SwissManager 

používat databázi LOK bez diakritiky" (pokud výsledky jsou převedeny na server chessresults - 

diakritika nebude zobrazena korektně). 

5. FIDE, handbook a legislativa rozhodčích 

KR ŠSČR provedla na základě změny platné od 1.7.2009 aktualizovaný překlad dokumentu Pravidla 

pro tituly rozhodčích, tento dokument bude předložen VV ŠSČR na nejbližší schůzi ke schválení. 

ÚKOL předložit přeložený dokument Pravidla pro tituly rozhodčích ke schválení VV ŠSČR na nejbližší 

schůzi – Mgr. Palovský do 21.9.2009 

6. Žádosti o udělení tříd 

Komisi byla doručena žádost Ing. Vladimíra Jandeka o udělení titulu ÚR. Žádost byla doplněna 

příslušnými podklady a přehledem o praxi. KR ŠSČR po prostudování žádosti následně komise přijala 

toto usnesení: 

„Ing. Vladimíru Jandekovi se třída Ústřední rozhodčí neuděluje.“ 

ÚKOL odeslat Ing. Vladimíru Jandekovi odůvodnění o neudělení třídy Ústřední rozhodčí – Mgr. 

Palovský – 30.9.2009 

7. Delegace rozhodčích pro soutěže družstev 

Před začátkem sezóny opět budou formou dotazníku na základě rozlosování oslovení rozhodčí pro 

nadcházející sezónu (zajistí p.Benák). Družstva mohla v přihláškách uvést své návrhy, které KR ŠSČR 

může v delegacích zohlednit. Bylo dohodnuto, že v letošní sezóně se nasazování rozhodčích na ligové 

soutěže provede takto: Extraliga, 1. Liga východ, 2. Liga A, B, E a F – Mgr. Palovský, 2. Liga C a 1.liga 

západ – Ing. Bielavský, 2. Liga D – Jaroslav Benák a následně poté Dr. Fischl doplní delegaci pražských 

družstev ve všech soutěžích, 2. Liga D – p. Benák 

ÚKOL na základě rozlosování rozeslat dotazníky rozhodčím - p.Benák - 25.9.2009, provést delegaci 

rozhodčích pro soutěže družstev pořádané ŠSČR - Mgr. Palovský, Dr. Fischl, Ing. Bielavský, p.Benák - 

01.10.2009 

8. Různé 

Předseda informoval, že rozhodcovský seriál Kurz pravidel v rámci vysílání pořadu V šachu má před 

sebou poslední 4 díly (celkem natočeno 16 dílů). Zajímavou myšlenkou je vytvoření DVD se všemi 

odvysílanými díly (např. lze využít jako výukový materiál pro školení). 



ÚKOL vést jednání s mediální komisí ŠSČR a zástupci ČT o možnosti vytvoření DVD o výše uvedeném 

seriálu – Mgr. Palovský do 31.12.2009 

Ing. Bielavský informoval, že v současné době finišuje s aktualizaci testových otázek, které dostal k 

revizi. Po dokončení revize bude vytvořen program s náhodným generátorem testu (s volbou 

požadavků a kritérii zadaných školitelem), k další diskuzi pak bude na zvážení, zda-li program bude 

volně dostupný veřejnosti nebo jen pro potřebu KR KŠS a KR ŠSČR (některé vzorové otázky by mohly 

být příkladově zveřejněny na webu). 

ÚKOL dokončit revizi testových otázek a odeslat členům KR ŠSČR – Ing. Bielavský do 30.11.2009 

Byly dokončeny návrhy nových rozhodcovských odznaků, které budou odeslány k diskuzi členům KR 

ŠSČR. Do konce soutěžní sezóny 2009/2010 by měly být nové odznaky k dispozici všem nositelům 

rozhodcovských tříd k zakoupení. 

ÚKOL zaslat členům KR ŠSČR návrhy rozhodcovských odznaků – Mgr. Palovský do 30.11.2009 

V nejbližší době dojde k bezpečnostním záplatám a upgradu diskuzního fóra, v souvislosti s vyšším 

výskytem robotů (založení nových fiktivních uživatelů), prolomení moderátorského hesla a výskytu 

(spamové) reklamy. 

Příští schůze se uskuteční v Praze 19.12.2009 během MČR v blesku. 

Schůze byla ukončena ve 14:30.  

 

Zapsal Ladislav Palovský 


