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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 16. 11. 2021 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 16. 11. 2021 sešla na svém 
293. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla podrobné vyhodnocení výkonů R a AR v 16. kole PT 
přeboru, 1. A třídy a 1. B třídy mužů. Ze zpráv delegátů, popř. na základě 
videozáznamů z utkání, vyplynulo, že hodnocení výkonu R či AR bylo v rámci 
dobrého, očekávaného výkonu (tj. výsledné hodnocení 8.0 až 8.4), vyjma těchto 
utkání: 

2.  

Pražská Teplárenská přebor Prahy 
Zličín - Hostivař Nebáznivý (7.2) – Polena (8.5), Šterba (8.4) DFA Merta 
82´ – R chybně posoudil souboj útočníka D2 s posledním bránícím hráčem (stoperem) H jako 
přestupek útočníka, přerušil hru, a nesprávně nařídil PVK ve prospěch bránícího mužstva. 
Tím R chybně zastavil útočnou akci D mužstva, kterou je možno označit jako zjevně 
brankovou. R poté správně udělil hráči D2 ŽK za NCH – zakopnutí míče v přerušené hře. 
Následně ovšem udělil tomuto hráči ČK v mylném domnění, že se jednalo o 2. ŽK hráče D2 
v tomto utkání. V této kritické situaci naštěstí zasáhl AR1, který si vedl o udělených ŽK přesné 
záznamy. Na základě jeho informace R ČK správně odvolal; 

 

1. A třída 
Štěrboholy - Praga Manilo (7.9) – Havel (7.9), Marek (8.4) DFA Čikara 
67´ – R nejprve nesprávně udělil ŽK hráči H9 za herní přestupek, který je nutno hodnotit jako 
zmaření zjevné brankové možnosti. Až následně po konzultaci s AR1 byla hráči H9 správně 
udělena ČK. AR1 se dopustil HCH tím, že bezprostředně po přestupku použil nesprávné 
skryté signalizace ohledně místa přestupku (uvnitř PÚ). Ve skutečnosti k přestupku došlo 
mimo PÚ.  

2.  

1. B třída 
MSM – Tempo B Vondráček (7.9) – Bureš (8.5), Zatkal (8.4) DFA Chrudimský 
86´ – R nesprávně nařídil PK pro D, který byl následně na základě intervence AR1 odvolán. 

 

2. KR PFS diskutovala o návrhu R na postup ze soutěží PFS do soutěží ŘKČ. 
Uvažovaná jména budou zveřejněna až po zpracování komplexních výsledků 
všech R za podzimní část soutěžního ročníku 2021-22. Ostatní případné změny 
zařazení R v rámci nominačních listin PFS provede KR až na základě výstupů 
ze zimních seminářů a zimního přípravného období; 
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3. Na jednání KR PFS se dostavil p. Lubomír Zloch, bývalý rozhodčí 
Královehradeckého kraje, se žádostí o znovuzahájení činnosti rozhodčího, 
tentokrát v rámci PFS. Po provedeném pohovoru souhlasí KR PFS s jeho 
zařazením na listinu KR PFS. Pan Lubomír Zloch bude zařazen na listinu 2. - 3. 
třídy; 

4. KR PFS po obšírné diskuzi rozhodla o znovuzařazení R Ctibora Chodila na 
listinu rozhodčích PFS. Důležitou okolností tohoto rozhodnutí byla písemná 
omluva R v souvislosti s jeho předchozím jednáním a vyjádřeními. R Ctibor 
Chodil bude zařazen na listinu 2. - 3. třídy; 

5. KR PFS upřímně blahopřeje k významnému životnímu jubileu bývalého 
dlouholetého rozhodčího, delegáta, ale hlavně legendy pražských fotbalových 
hřišť Evžena Dlouhého, který se v uplynulých dnech dožil 80 let. Přejeme pevné 
zdraví a dobrou kondici do dalších let! 

Srdečné blahopřání patří i dlouholetému rozhodčímu Vendelínu Poustkovi 
k jeho životnímu jubileu (70 let); 

6. KR PFS se zabývala návrhem nového formátu Zprávy DFA zpracované 
Úsekem rozhodčích FAČR. KR PFS vítá nový přehlednější formát Zprávy DFA, 
který navzdory určitému zeštíhlení neztratil nic na své obsažnosti a vypovídací 
hodnotě. V soutěžích PFS bude nový formát využíván od jarní části soutěžního 
ročníku 2021/22; 

7. KR PFS rozhodla s okamžitou platností o pozastavení veškerých delegací R 
Rodericka Sekowského (neuhrazení předepsaného sankčního poplatku za 
opakovaný pozdní příchod k utkání - viz komuniké z předešlého zasedání KR 
PFS); 

8. KR PFS rozhodla s okamžitou platností o pozastavení veškerých delegací R 
Radka Šilera s ohledem na opakovaný nedisciplinovaný přístup k delegacím na 
utkání. 

 

Termín příštího zasedání KR PFS bude stanoven dle aktuální potřeby. 

 

Zapsal: Richard Hlaváč 

Mgr. Jiří Ulrich, v. r.  
předseda KR PFS 


