
V online herně TJ Pankrác je možno hrát dvěma způsoby 

 

1. Webový prohlížeč 

 

Přímo z webového prohlížeče, bez speciálního software. Vstup na stránku z libovolného 

webového prohlížeče je zde : 

https://play.chessbase.com/en/Play?room=Pankrac%20Chess%20Club 

Provede se přihlášení (Log in) na horní liště. 

 

Záložka Your Club slouží k zobrazení podrobností hrací místnosti, po zahájení turnaje se zde 

dostanete k turnajové tabulce (pod Click for standings). Tabulka se otevře v samostatném 

okně prohlížeče.   

 

Chat slouží ke komunikaci s ostatními hráči v herně. Psát je možné všem (To All) nebo 

vybranému hráči (To Opponent). Výběr hráče se provede níže pod Community (zde jsou 

zobrazeni všichni hráči přítomní v herně). 

V průběhu turnaje bude turnajový ředitel do Chatu vkládat informace a pokyny pro hráče. 

  

Turnajová partie naskočí vždy po odstartování příslušného kola ředitelem turnaje. 

  

2. Software Play Chess 

 

Software lze stáhnout zde : https://play.chessbase.com/en vlevo dole je Download. 

Po spuštění programu a přihlášení se klikne na Playchess.com (červená zeměkoule vlevo 

nahoře), vstup do naší herny je poté vpravo dole přes Club rooms from web (po rozkliknutí se 

objeví seznam heren v abecedním pořadí). 

Po výběru Pankrac Chess Club bude vlevo nahoře aktivní seznam hráčů (Hráči/Players), kteří 

jsou aktuálně v herně přítomni. U každého hráče je zobrazen jeho stav, zda právě hraje partii, 

zda je registrován do turnaje apod. Kliknutím na hráče, který hraje partii, můžete tuto partii 

sledovat jako divák. 

Výběrem tlačítka Partie / Games můžete sledovat již odehrané partie turnaje. Po ukončení 

vaší partie (nebo sledované partie) okno partie zavřete a vrátíte se na základní obrazovku 

programu.  

 

Tlačítko Info slouží k zobrazení turnajové tabulky (od okamžiku kdy bude turnaj turnajovým 

ředitelem aktivován). 

 

Funkce Chat funguje podobně, jak je popsáno výše, nad řádkem do kterého se píše zpráva je 

možno vybrat zda je zpráva určena pro všechny nebo pro vybraného hráče (ten se označí 

v seznamu hráčů).  
 

https://play.chessbase.com/en/Play?room=Pankrac%20Chess%20Club
https://play.chessbase.com/en

