
 

Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 7. 9. 2021 
 

Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 7. 9. 2021 sešla na svém 
287. zasedání.  

Přítomni: Lávička, Hora, Čadský, Sýkora, Hlaváč, Mencl 
Omluveni: Ulrich, Černý 
Hosté:  Slavík 

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla důkladné vyhodnocení výkonů R a AR v 5. a 6. kole PT 
přeboru, 1. A třídy a 1. B třídy mužů. Ze zpráv delegátů, popř. na základě 
videozáznamů z utkání, vyplynulo, že mimo dobrý očekáváný výkon (tj. výsledné 
hodnocení 8.0 až 8.4) se z hlediska R a AR ocitla tato utkání: 

Pražská Teplárenská přebor Prahy 
Dukla JM – Újezd P4 Šmakal (7.8) – Kolář (8.2), Irak (8.3) DFA Čadský 
56‘ – R neudělil 2.ŽK + ČK hráči D11 
Újezd P4 – Zličín Kučera (7.8) – Stěhule (8.4), Tvrz (8.4) DFA Lávička 
13‘- R nesprávně nařídil PK pro D  
Kolovraty – Podolí Král (7.8) – Nebáznivý (8.4), Maslov (8.4) DFA Bydžovský 
58‘ – R místo 2.ŽK + ČK měl hráči H13 udělit přímo ČK za ZZBM 
Třeboradice – Hostivař Gryc (7.9) – Pytloun (8.3), Halašta (8.4) DFA Novák 
10‘ – R nesprávně nenařídil PK pro H za podražení 

 

1. A třída 
Vršovice – Spoje Tvrz (7.8) – Král (8.4), Suchar (8.4) DFA Jelínek 
52‘ - R místo 2.ŽK + ČK měl hráči D9 udělit přímo ČK za ZZBM  
Zbraslav – Kopanina B Kutiš (7.9) – Stěhule (8.5), Chrudimský (8.4) DFA Buřil 
12‘ – R nesprávně nařídil PK pro H, který byl na základě správné intervence AR1 odvolán 
Cholupice – Střešovice Irak (7.6) – Popelka (8.3), Šteberl (8.4) DFA Hora 
90‘+2‘- R nesprávně nařídil pouze PVK místo PK pro H za ZZBM (přestupek se stal uvnitř 
PÚ), navíc se jednalo o přestupek v souboji o míč, a tak měl být hráč D4 pouze napomenut. 
ŽK místo udělení ČK; 
R – neudělení dalších 2 ŽK, prostor pro zlepšení vč. disciplinární kontroly nad řízením utkání 
Troja – Březiněves Šteberl (7.8) – Gryc (8.4), Chrenko (8.4) DFA Chrudimský 
73‘ - R místo 2.ŽK + ČK měl hráči D4 udělit přímo ČK za protesty proti rozhodnutí R za použití 
pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků a gest 

 

1. B třída 
Zličín B - Písnice Novosád (7.8) – Štěrba (8.4), Tvrz (8.4) DFA Čikara 
43‘ – nenařízen PK pro H za hru rukou uvnitř PK, která nebyla v přirozené poloze 
Č. Smíchov – Bohnice Šimák (7.2) – Zatkal (8.4), Lerch (8.4) DFA Jelínek 
14‘ – nenařízení PK pro H za strčení do soupeře 
53‘ – Udělení pouze ŽK namísto ČK za surovou hru pro hráče H4; 
72‘ – správné udělení ČK asistentovi trenéra H a náhradnímu brankáři H na lavičce družstva 



 

2. Fyzické prověrky rozhodčích (FIFA FITNESS TEST): 

- První termín proběhl v pondělí 6. září 2021; 
- Druhý termín proběhne v pondělí 20. září 2021 od 17:00 pro rozhodčí 

z listiny 2.-3. třídy, kategorie M a pro omluvené rozhodčí z prvního termínu 
na stadionu ČZU Praha v Suchdole (ul. U Kruhovky). 

Všichni R na fyzické prověrky přinesou podepsané potvrzení o zdravotním 
stavu (viz příloha minulého komuniké). Současně upozorňujeme všechny 
rozhodčí, že je nutno dodržet i veškerá opatření ohledně Covid-19 (ukončené 
očkování, PCR-test, antigenní test nebo prodělanou nemoc), a při prezenci se 
prokázat příslušným potvrzením; 

3. Workshop delegátů PFS se uskuteční ve středu 29. září 2021 od 16:30 hod. 
na stadionu FK Admira Praha, Na Pecích 1044/46, Praha 8 – Kobylisy; 

4. Na KR PFS se dostavil rozhodčí Jakub Hradil ohledně jeho dosavadního 
působení v roli R PFS a dalšího pokračování v této funkci. R Jakub Hradil bude 
i nadále pokračovat v roli R, z rodinných důvodů ale v omezeném režimu 
obsazování; 

5. Na jednání KR PFS se dostavil rozhodčí Lukáš Vojáček, který byl touto komisí 
vybrán k řízení utkání Fortuna Divize B mezi týmy MFK Dobříš – SK Kladno. 
Na základě zprávy DFA a ústní informace od předsedy KR ŘKČ P. Petříka podal 
R Lukáš Vojáček v tomto utkání skutečně kvalitní výkon, za který byl všeobecně 
chválen! KR PFS pozitivní reakce na výkon našeho mladého R v soutěži ŘKČ 
s uspokojením vnímá;  

6. Na KR PFS se dostavili rozhodčí Lukáš Doležel (obnovená činnost) a Martin 
Junek (přechod z Jihomoravského KFS) ohledně jejich působení v soutěžích 
PFS. KR PFS oba rozhodčí s okamžitou platností zařazuje na listinu 1. B třídy; 

7. Na KR PFS se i přes opakovanou výzvu nedostavil R Petr Plachý. KR PFS 
rozhodla o okamžitém vyřazení R Petra Plachého z nominační listiny rozhodčích 
PFS; 

8. KR PFS připomíná rozhodčím, aby se při případné konfrontaci (zjišťování 
totožnosti hráčů) řídili §58 soutěžního řádu FAČR. U utkání s opakovaným 
(hokejovým) střídáním je možno konfrontaci všech hráčů provést nejpozději před 
zahájením 2. poločasu utkání; 

9. KR PFS připomíná všem rozhodčím, že je jejich povinností dostavit se k řízení 
všech utkání vždy nejméně 60 min. před úředně stanoveným začátkem utkání. 



 

Na tomto základě KR PFS uděluje napomenutí R Davidovi Šimákovi (pozdní 
dostavení se na utkání ČDD Dukla Praha - Jablonec) a Petrovi Hlaváčovi 
(pozdní dostavení se na utkání 1. B třídy mužů Lipence – Střešovice B). 
V souvislosti s pozdním příchodem na utkání KR PFS zve na následující 
zasedání KR PFS rozhodčího Martina Jeřábka. Do vyřešení této záležitosti 
nebude jmenovaný R obsazován na žádná utkání.  

 

Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 21. září 2021 od 17:00 hod. v salónku 
restaurace Arrosto v Praze 4, Mikuláše z Husi 1709/1. 

 

Zapsal: Richard Hlaváč 

Mgr. Jiří Ulrich, v. r.  

předseda KR PFS 

 


