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Komuniké z mimořádného zasedání KR PFS  
ze dne 26. 10. 2021 

 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 26. 10. 2021 sešla na svém 
291. zasedání. Na programu tohoto mimořádného jednání byl jediný bod - nedohrané 
utkání 1.A třídy Sokol Cholupice – A.F.K. Slivenec.   

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

 

KR PFS se na tomto svém mimořádném zasedání zabývala pouze jedinou záležitostí, 
a to inzultací rozhodčího Vojtěcha Hejmy v utkání 1.A třídy, skupiny B, mezi týmy 
Sokol Cholupice a A.F.K. Slivenec, hraného v neděli 24. 10. 2021. K incidentu 
(fyzickému napadení rozhodčího trenérem a jedním z hráčů domácího mužstva) došlo 
v 87. minutě utkání. Poté bylo utkání předčasně ukončeno. 

KR PFS na základě zápisu o utkání a dalších získaných informací pozvala na své 
zasedání R Vojtěcha Hejmu, AR1 Tomáše Jakla, AR2 Atillu Özer Iraka a DFA Zdeňka 
Bydžovského, kteří byli k uvedenému utkání delegováni. KR s nimi detailně 
zanalyzovala průběh utkání. Konstatovala, že rozhodčí se v utkání dopustil určitých 
pochybení (zejména nařízením PK ve 32´ - ten však byl po intervenci AR2 odvolán, a 
dále chybným vyloučením hráče po domnělé druhé ŽK – ve skutečnosti se jednalo o 
první napomenutí tohoto hráče, vyloučení bylo následně zrušeno).   

KR PFS jednoznačně a důrazně odsuzuje chování některých hráčů a funkcionářů 
týmu Sokol Cholupice, zejména trenéra Jiřího Brabce a hráče Lukáše Srby. Pro jejich 
chování - fyzické napadení rozhodčího – neexistuje omluva. Jen shodou okolností 
přitom nedošlo k větší fyzické újmě napadeného rozhodčího. 

KR PFS na základě získaných informací od rozhodčích utkání, delegáta utkání, dalších 
přítomných osob na daném utkání a na základě zveřejněného sestřihu utkání 
konstatovala, že tým Sokol Cholupice nebyl žádným rozhodnutím rozhodčích ve 
svém důsledku poškozen. KR PFS naopak vytkla rozhodčímu nemístnou 
benevolenci k dalším nevhodným a nesportovním projevům hráčů Sokola Cholupice 
v průběhu tohoto utkání. 
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Se jmenovanými rozhodčími byly podrobně prodiskutovány všechny klíčové situace v 
daném utkání, které měly vliv na jeho průběh. Byly s nimi probrány pravidlové a 
taktické aspekty pro zlepšení managementu řízení utkání vč. předcházení kolizním 
situacím. Zdůrazněna byla povinnost důsledného trestání veškerých projevů 
nesportovního chování hráčů a osob na lavičkách náhradníků. 

 

Příští (pravidelné) zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 2. listopadu 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 

 


