
 

Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 21. 9. 2021 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 21. 9. 2021 sešla na svém 
288. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla důkladné vyhodnocení výkonů R a AR v 7. a 8. 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 
Kopanina - Kolovraty Pytloun (7.8) – Zima (8.4), Mičko (8.4) DFA Hlaváč 
76´ – R nenařídil PK ve prospěch D za podražení 
Motorlet B – Zličín Gryc (8.2) – Nebáznivý (8.4), Suchar (7.8) DFA Buřil 
62´ – AR2 nesignalizoval PK pro H za kopnutí, ač k přestupku došlo v prostoru jeho 
kompetence. R přestupek ze svého postavení nezaregistroval. Výsledkem bylo chybné 
nenařízení PK; 
64´ – sporná situace ohledně dosažení branky H, situace velmi komplikovaná na posouzení 
(míč byl ve vzduchu nad brankovou čarou), dosažení branky nelze jednoznačně potvrdit ani 
z videozáznamu, AR2 ze svého pozičního postavení nemohl jednoznačně určit, zda 
k dosažení branky došlo, jednalo se o střelu na branku, kdy poziční postavení AR2 nebylo 
zjevně chybné; 

 

1. A třída 
Cholupice – Řeporyje Wulkan (7.8) – Vojáček (8.4), Plášil (7.9) DFA Lávička 
83´ – R (přestupek chybně nesignalizoval ani AR2) neudělili 2. ŽK + ČK hráči H11 za 
zakopnutí míče mimo prostor hřiště; 
Libuš – Kopanina B Štěrba (8.4) – Tvrz (7.9), Pauer (8.3) DFA Mencl 
78´ – AR1 nesprávně signalizoval ofsajd útočícímu týmu H a tím způsobil ZZBM; 
Kyje - Tempo Halašta (7.4) – Andras (8.2), Hruška (8.4) DFA Hora 
13´ – R neudělil ČK hráči D11 za surovou hru; 
43´ – R neudělil ČK hráči D4 za hrubé nesportovní chování – úmyslné opakované šlápnutí na 
ležícího soupeře H12. ČK pak byla udělena až hráči H12 za následnou fyzickou mstu; 

 

1. B třída 
bez žádných výkonů R mimo očekávaný výkon 

 

2. V termínech 6. září 2021 a 20. září 201 proběhly Fyzické prověrky rozhodčích 
(FIFA FITNESS TEST). 



 
V rámci těchto fyzických prověrek KR PFS rozhodla, že z důvodu pandemické 
přestávky všichni R z listiny PTPP a 1. A třídy, kteří se fyzických prověrek 
neúčastnili nebo je nesplnili, jsou podmínečně ponecháni na svých listinách do 
dalších fyzických prověrek, které musí splnit. Jedná se o rozhodčí: Gryc, 
Pytloun, Habada, Chládek, Janků Tomáš, Kutiš ml., Mičko, Sedláček, Szwed a 
Šteberl. 

Splnění fyzických prověrek je však podmínkou pro případný postup do vyšší 
soutěže pro všechny rozhodčí PFS. 

KR PFS děkuje R Pavlovi Lukášovi za poskytnutí povinné zdravotnické služby 
dle pokynů k realizaci FIFA FITNESS TESTU. 

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 Hemblade se žádostí o přestup z OFS 
Šumperk pod KR PFS. Po provedeném pohovoru s tímto rozhodčím KR PFS 
souhlasí s jeho převedením pod KR PFS. Po vyřízení veškerých 
administrativních záležitostí bude R Jakub Hemblade zařazen na listinu 2. a 3. 
třídy. Současně bude daný R zařazen do Akademie rozhodčích PFS. 

5. Na KR PFS se dostavil rozhodčí Akhrorjon Ortikov se žádostí o přestup z OFS 
Pardubice pod KR PFS. Po provedeném pohovoru s tímto rozhodčím KR PFS 
souhlasí s jeho převedením pod KR PFS. Veškeré administrativní záležitosti již 
byly vyřízeny, R Akhrorjon Ortikov bude zařazen na listinu 2. a 3. třídy. 

6. Na KR PFS se dostavili rozhodčí Jakub Plzák, AR2 Michal Štěrba (AR1 Jan 
Tikal se omluvil, pohovor byl proveden telefonicky), a DFA Jiří Novák a to 
v souvislosti s průběhem utkání Slivenec – Zlíchov. KR PFS se všemi 
uvedenými podrobně prošla dění během celého utkání i po jeho skončení. 
Hodnocení R Jakuba Plzáka mj. pro hrubou chybu (udělení zjevné ČK v 89´ 
utkání za ZZBM až na pokyn AR1 vč. identifikace provinivšího se hráče) a pro 
další pochybení v utkání KR snižuje z delegátem udělené známky 8.1 na 7.8/8.1. 
Současně i s ohledem na nevhodné vystupování R v průběhu utkání i po něm 
(mj. zcela absurdní komunikace s funkcionářem H mužstva po facebooku (!) po 
skončení utkání) KR PFS omezuje R Jakubovi Plzákovi delegace v roli R na 
všechna utkání 1. A třídy na 4 utkání, tedy do 17. října 2021.  

7. KR PFS zve na své další zasedání R Miroslava Kotka k projednání průběhu 
utkání Modřany B – Slivenec B. 



 
8. KR PFS zve na své další zasedání R Karla Hrona k projednání jeho žádosti o 

převod z OFS Kolín pod KR PFS. 

9. KR PFS rozhodla, že rozhodčí zařazení na listinu PTPP a 1. A třídy budou 
průběžně zváni na zasedání KR PFS a budou namátkově přezkušováni 
z Pravidel fotbalu a z doprovodné legislativy FAČR a PFS. 

10. KR PFS připomíná rozhodčím, aby netolerovali projevy nesportovního chování, 
hrubého nesportovního chování a projevů protestování, a to jak vůči hráčům na 
hrací ploše, tak i vůči ostatním příslušníkům družstev na lavičkách a to formou 
varování, napomenutí, případně vyloučení v souladu s Pravidly fotbalu. 

11. KR PFS připomíná všem rozhodčím zařazeným do Vzdělávacího programu 
pro rozhodčí PFS (VPR PFS), že počínaje čtvrtkem 23. září od 17 hod. bude 
v areálu ABC Braník Praha zahájen podzimní běh tohoto programu. Všechny 
termíny byly všem rozhodčím zařazeným do tohoto programu již zaslány. 

12. KR PFS ukládá následující pokuty: 

- Stránský Ladislav, 200,- Kč, pozdní omluva z utkání; 
- Habada Jan, 300,- Kč, pozdní omluva z utkání. 

Pokuty uhraďte do 14 dní od zveřejnění na účet č. 173 686 784 / 0300, variabilní 
symbol: FAČR ID člena, a do poznámky uveďte příjmení a jméno pro identifikaci 
platby. 

 

Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 5. října 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 

 


