
Příloha č. 9 

 

Zpráva komise rozhodčích 

 

V posledním období se stabilizoval kádr rozhodčích a došlo k nepatrné obměně. 

V současnosti má SKŠ 24 rozhodčích, od minulé volební schůze se jejich počet tedy snížil o 

devět. Důvody ukončení jejich činnosti byly rozdílné a nemá smysl je zde rozebírat. 

Aktivních je 22 rozhodčích v tuzemských a zahraničních turnajích. Tuzemské turnaje 

rozhoduje v současnosti 19 rozhodčích, které se nerovnoměrně podílejí na rozhodování 54 

skupin v rámci Českého poháru, Mistrovství ČR, soutěží družstev a veteránů. Rozhodčí jsou 

nasazováni nerovnoměrně, jejich nasazení často závisí od jejich aktivity, ale i ochoty 

rozhodovat více turnajů v závislosti na jejich časových možnostech. V posledním období 

přestal rozhodovat emailové turnaje p. Binas, ale zejména svoji dlouhou a bohatou kariéru 

ukončuje p. Houdek. Jménem SKŠ je nutné Vláďovi poděkovat za dlouhodobou činnost ve 

prospěch korespondenčního šachu, ne jen na tuzemské, ale i mezinárodní úrovni. Jeho 

vytrvalost a dlouhověkost v rozhodování, ale i množství odvedené práce, presentované ne jen 

stovkami jim rozhodovaných turnajů, ale i prací pro korespondenční šach je úcty hodné a pro 

SKŠ těžko nahraditelné.  

 

  Na podzim loňského roku se uskutečnilo v Třebíči setkání rozhodčích. Tato akce 

splnila svůj účel a vedla k sjednocení výkladů některých nejasných pasáží pravidel, ale i 

k vzájemnému bližšímu poznání. Většinou účastníků byla tato akce hodnocena kladně a měla 

by se v určité časové úrovni opakovat. Je na škodu, že se cca 1/3 rozhodčích nemohla 

z rozdílných důvodů zúčastnit. 

 

V tuzemských turnajích odvádí dlouhodobě kvalitní práci p. Bujnoch, Kukačka, Říha a 

v posledním období i Svršek a Lexa. Je na škodu, že ještě dva rozhodčí nevlastní spojení 

pomocí elektronické pošty (Žáček, Dudek). Na stránkách SKŠ jsou na základě zaslaných 

hlášení rozhodčích pravidelně aktualizovány výsledky, ale zde se objevují občasné výpadky 

v závislosti na neobdrženém hlášení od rozhodčího. Dalším nedostatkem v činnosti 

rozhodčích je zasílání zápisů partií v elektronické podobě, zatím není tato činnost 100%. Je si 

nutné uvědomit, že potom schází partie pro publikování zejména okomentované vlastními 

aktéry, ale i archiv partií z tuzemských turnajů je chudý.  

 

            Seznam rozhodčích je uveden v aktuálním stavu na www stránkách SKŠ. 

 

Mezinárodní turnaje rozhoduje v současnosti 6 rozhodčích, zejména v rámci XII. 

světového poháru pořádaného ČR, ale i dále v rámci ICCF, kde p. Glaser má na starosti 

olympiádu žen, p. Nývlt rozhoduje semifinálové skupiny mistrovství světa (aktuálně 22 

skupin XXVI až XXVIII. MS) atd. 

 

Chtěl bych touto cestou všem rozhodčím za jejich dobrou práci poděkovat, ale to neznamená, 

že ještě není co zlepšovat. Rádi bychom uvítali mezi rozhodčími nové mladé tváře. Dobrým 

rozhodčím se člověk stává až po mnohaleté zkušenosti…  

 

 

Zpracoval: 

vedoucí komise rozhodčích 

 

Zdeněk Nývlt v. r. 


