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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 29. 3. 2022 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 29. 3. 2022 sešla na svém 
297. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 
1. KR PFS provedla důkladné vyhodnocení výkonů R a AR v 17. a 18. kole PT 

přeboru, 1. A třídy a 1. B třídy mužů. Ze zpráv delegátů, popř. na základě 
videozáznamů z utkání, vyplynulo, že mimo dobrý očekávaný výkon (tj. výsledné 
hodnocení 8.0 až 8.4) se z hlediska R a AR ocitla tato utkání: 

2.  

Pražská Teplárenská přebor Prahy 
Hostivař – Uh. Sklady Kohout (7.9) – Stěhule (8.4), Hruška (8.4) DFA Kutil 
94´ – nenařízení PK pro hosty za kopnutí soupeře v PÚ; 

 
1. A třída 

Praga - Ďáblice Plášil (7.8) – Hejma (8.4), Belei (8.3) DFA Čadský 
9´ – nenařízení PK pro hosty za podražení soupeře v PÚ; 
Modřany - Zlíchov Šimák (7.8) – Popelka (8.4), Josipovic (8.2) DFA Hora 
91´ – nenařízení PK pro hosty za podražení soupeře v PÚ. Následně přišla neadekvátní a 
neakceptovatelná reakce od hrajícího trenéra hostí (hrající pod číslem 28), který v afektu strčil 
do R a současně jej opakovaně urazil vulgárními výrazy. Hrající trenér pak byl správně 
vyloučen; 

 
1. B třída 

ČAFC B - Partisan Fiala (7.7) – Burda (8.3), Josipovic (8.4) DFA Merta 
R v těžkém utkání (zejména ve 2. poločase) nepřizpůsobil taktiku řízení utkání změně povahy 
hry. Nedopustil se sice hrubé chyby (vč. správného udělení 3 ČK v utkání), ale dopustil se 
značného počtu drobnějších chyb. Jeho výkon byl ohodnocen jako „Výkon s podstatnými 
oblastmi pro zlepšení“; 
Spoje B - Čakovice Janků Tad. (7.7) – Burda (8.4), Kotek (8.4) DFA Sýkora 
R se v utkání sice nedopustil hrubé chyby, ale dopustil se značného počtu jiných chyb. Jeho 
výkon je možno označit jako „Výkon s podstatnými oblastmi pro zlepšení“. 

 
2. KR PFS zhodnotila seminář ostatních rozhodčích PFS (2.-3. třída, kategorie 

M a kategorie N), který se uskutečnil dne 18. března 2022. KR PFS vyjadřuje 
spokojenost s velmi vysokou účastí rozhodčích na tomto semináři vč. jejich 
aktivity a přístupu; 

3. KR PFS se na základě požadavku Úseku rozhodčích FAČR zabývala 
obsazením nově vzniklých pozic krajského koordinátora rozhodčích (1 
místo) a okresních gestorů rozhodčích (3 místa) a diskutovala vhodné 
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kandidáty, kteří by se v těchto pozicích měli věnovat postupnému 
zapracovávání nově přihlášených rozhodčích. Na pozici krajského koordinátora 
rozhodčích navrhuje Zdeňka Štípka. Jména na pozice okresních gestorů 
rozhodčích budou po projednání s dotyčnými osobami zveřejněna dodatečně; 

4. KR PFS se na základě požadavků Úseku rozhodčích FAČR zabývala návrhem 
rozhodčích do celostátního vzdělávacího programu „Pojď do ligy junior“ a 
navrhla následující rozhodčí: Jakub Wulkan, Michal Štěrba, Lukáš Zima, 
Tomáš Jakl, Petr Popelka; 

5. KR PFS se na základě požadavku Úseku rozhodčích FAČR zabývala plánem 
vzdělávacích akcí pro rok 2022 (Akademií rozhodčích a Vzdělávacích 
programů pro rozhodčí). Plán bude zaslán v souladu s pokyny na Úsek 
rozhodčích FAČR, a po jeho odsouhlasení budou zveřejněny termíny 
vzdělávacích akcí pro rozhodčí a delegáty PFS; 

6. KR PFS se zabývala programem Talent & Mentor pro jarní část sezóny 2021-
22. K zařazení do tohoto programu navrhla následující dvojice: 

R: Štěrba Michal  mentor: Černý Ondřej 
R: Wulkan Jakub  mentor: Sýkora Pavel 
R: Popelka Petr  mentor: Kalcovský Jiří 
R: Zima Lukáš  mentor: Hlaváč Richard 
R: Marušinová Mária mentor: Bydžovský Zdeněk 

7. KR PFS sestavila nominační listinu R pro jarní část soutěžního ročníku 2021-
22. Návrh listiny bude předložen VV PFS ke schválení, a následně bude 
zveřejněn; 

8. Fyzické prověrky rozhodčích (FIFA FITNESS TEST) proběhnou v průběhu 
května 2022 ve dvou termínech, které budou zveřejněny v dostatečném 
předstihu. KR PFS připomíná všem R, aby se na fyzické prověrky průběžně 
důkladně připravovali. Kdo je připraven, není překvapen! 

9. KR PFS připomíná všem rozhodčím PT přeboru Prahy (zejména nově 
zařazeným rozhodčím do této soutěže), že označovací spreje vč. držáků, 
které je povinné využívat v utkáních PT přeboru Prahy, jsou k dispozici u člena 
KR PFS Richarda Hlaváče; 

10. KR PFS se zabývala připomínkováním znění Rozpisu soutěží PFS na 
soutěžní ročník 2022-23 a předala veškeré své připomínky STK PFS ke 
schválení; 

11. KR PFS opětovně připomíná rozhodčím PFS, aby pečlivě a správně 
vyplňovali zápisy o utkání. Mezi nejčastější chyby patří neuvedení oddílových 
asistentů rozhodčího, neuvedení dohody o změně povrchu hrací plochy či 
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nedostatečné popsání vyloučení hráčů nebo funkcionářů (viz. Metodický pokyn 
k popisu vyloučených hráčů a funkcionářů); 

12. KR PFS připomíná delegátům PFS, aby v utkáních PT přeboru Prahy 
uváděli do zprávy DFA do kolonky „ostatní“ situace z utkání, které by mohly být 
vhodné ke vzdělávacím účelům (případný sestřih herních situací z TVCOM); 

13. KR PFS uložila na svém posledním zasedání následující pokuty: 
- Novosád Jiří, pokuta 200,- Kč, nedostavení se na utkání, 
- Hemblade Jakub, pokuta 200,- Kč, nedostavení se na utkání. 
Pokuty uhraďte do pátku 15. 4. 2022 na účet č. 173 686 784 / 0300, variabilní 
symbol: ID FAČR člena, a do poznámky uveďte příjmení a jméno pro identifikaci 
platby. V případě neuhrazení v uvedeném termínu, bude pokuta zdvojnásobena! 

 
Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 12. dubna 2022 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 

 


