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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 23. 5. 2022 

 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 23. 5. 2022 sešla na svém 
301. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla podrobné vyhodnocení výkonů R a AR v 25. a 26. 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 
Kolovraty – Dukla JM Stránský (8.5) – Zima (8.4), Lukáš (8.3) DFA Mencl 
R podal velmi dobrý výkon v obtížném utkání zejména z důvodu nedisciplinovanosti hráčů H 
týmu, správně trestal projevy NCH a HNCH. R si zachoval svoji osobnost po celou dobu 
utkání. Správně udělené osobní tresty v utkání vč. správně nařízeného PK pro D ve 42. min; 
Př.Kopanina – Hostivař Nebáznivý (8.5) – Stěhule (8.4), Šmakal (8.4) DFA Bydžovský 
R správně nařídil všechny 3 PK v daném utkání; 

 
1. A třída 

Libuš – Slivenec Mičko (8.4) – Pšanský (8.6), Hejma (8.4) DFA Sýkora 
R i AR1 podali velmi dobrý výkon v obtížném utkání (3x ČK a 1x PK). AR1 pomohl R s řešením 
klíčových situací v utkání; 
Střešovice – Řeporyje Marek (8.4) – Stěhule (8.5), Belei (8.4) DFA Slavík 
38‘ - AR1 správně pomohl R s uznáním branky hostí v nepřehledné situaci; 
46‘ - AR1 správně pomohl R s uznáním branky domácích v nepřehledné situaci; 
Xaverov – Vršovice Kříž (8.5) – Novotný (8.4), Josipovic (8.4) DFA Bydžovský 
Správné nařízení 2 PK v daném utkání a neuznání branky domácích v 84. minutě; 
Zbraslav – 1999 Praha Belei (7.8) – Šimák (8.4), Maslov (8.4) DFA Kutil 
80‘ – R měl udělit přímou ČK za surovou hru hráči H-14 místo 2.ŽK+ČK; 

 
1. B třída 

výkony R mimo rámec očekávání nebyly zaznamenány 
 

2. Významné životní jubileum (80 let) oslavil v uplynulých dnech ve skvělé 
kondici náš kolega, legendární rozhodčí FIFA p. Ivan Grégr. K jubileu mu přišel 
jménem VV PFS osobně poblahopřát p. Michal Fischer, místopředseda PFS, 
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mnozí kolegové – rozhodčí, a také KR PFS v kompletním obsazení. Přejeme 
mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let! 
 

3. KR PFS zhodnotila průběh prvního termínu fyzických prověrek (FIFA 
FITNESS TEST), který proběhl v pondělí 23. května 2022. KR PFS je velmi 
znepokojena velkým množstvím omluv na tento termín (a to zejména na 
poslední chvíli během posledních 12 hodin před realizací fyzických prověrek), 
přičemž některé omluvy byly mírně řečeno úsměvné! KR PFS připomíná všem 
rozhodčím, že účast na fyzických prověrkách je povinná, a že první termín 
je řádným termínem. Druhý termín je pouze náhradním termínem určeným pro 
ty, kteří nesplnili fyzické prověrky v prvním řádném termínu, nebo se ho 
z vážných důvodů nemohou účastnit. KR PFS přihlédne k této skutečnosti při 
dalším obsazování rozhodčích a při tvorbě nominačních listin. 
KR PFS současně připomíná, že náhradním termínem fyzických prověrek je 
pondělí 13. června 2022 od 17:00 hod na stadionu ČZU v Praze – Suchdole, 
ul. U Kruhovky; 

 
4. KR PFS připomíná všem rozhodčím, aby důsledně vyplňovali zápisy o 

utkání, a uváděli do zápisu o utkání všechna podstatná sdělení (např. 
důvod nastavení doby hry, asistenty rozhodčího, odůvodnění změny povrchu 
hrací plochy, popis nařízených pokutových kopů, správný a důsledný popis 
vyloučení hráčů a funkcionářů, zranění hráčů a další případné mimořádné 
události). Např. zranění hráčů není možné do zápisu o utkání vkládat 
dodatečně prostřednictvím Sekretariátu PFS. Takové jednání může být 
považováno u pojišťoven jako podvodné! 

 
5. KR PFS zve na své další zasedání (viz níže) následující rozhodčí: 

- Rodericka Sekowského, 
- Radka Šilera, 
- Jakuba Šmída, 
- Martina Wagnera. 

Uvedení rozhodčí budou obsazováni na utkání až po projednání jejich 
záležitosti na zasedání KR PFS; 

 
6. KR PFS připomíná všem rozhodčím plán vzdělávacích akcí pro jaro 2022: 

- Termín prezenčního semináře Akademie rozhodčích je 26. května 2022 
(od 16:00 do cca 20:30 hod. vč. 1 hodiny nácviku na hrací ploše). Dále 
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budou organizovány přednášky z pravidel fotbalu a dalších témat on-line 
prostřednictvím platformy MS TEAMS; 

- Termíny prezenčních seminářů Vzdělávacích programů pro rozhodčí (vč. 
fitness tréninků pro rozhodčí) jsou 25. května a 22. června 2022 (vždy od 
17:00 do cca 20:30 hod.). Uvedených termínů VPR se povinně zúčastní 
i všichni rozhodčí na listině PT Přeboru; 

- Termíny fitness tréninků pro rozhodčí jsou 1. června a 8. června 2022 
(vždy 17:00 až 18:30 hod.); 

- Všechny uvedené akce budou realizovány v areálu ABC Braník, ul. Za 
Mlýnem; 
 

7. KR na základě požadavku Úseku rozhodčích FAČR obsadila funkce: 
- krajského koordinátora rozhodčích (Pavel Sýkora), 
- okresních gestorů rozhodčích (Zdeněk Štípek, Lukáš Vojáček, jméno 

posledního okresního gestora rozhodčích bude zveřejněno dodatečně); 
 

8. KR PFS uložila na svém posledním zasedání následující pokuty: 
- Šmíd Jakub, pokuta 400,- Kč, nedostavení se k utkání, 
- Wagner Martin, pokuta 400,- Kč, nedostavení se k utkání, 
- Šiler Radek, pokuta 200,- Kč, pozdní omluva z utkání, 
- Novosád Jiří, pokuta 200,- Kč, pozdní omluva z utkání. 

 
Pokuty uhraďte do pátku 10. 6. 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! 
 
KR PFS současně zvyšuje udělenou pokutu ve výši 200,- Kč na 400,- Kč 
rozhodčímu Vojtěchovi Nedavaškovi za neuhrazení udělené pokuty ve 
stanoveném termínu. 

 
9. KR PFS opakovaně apeluje na všechny rozhodčí PFS, aby pokud možno 

omezili své omluvy. Podstatně jimi ztěžujete práci obsazovacího úseku, navíc 
tím zvyšujete zatížení svých kolegů. Pokud je omluva nevyhnutelná, učiňte tak 
včas. Upozornění: Počet a rozsah omluv je součástí hlediska „Použitelnost 
rozhodčího“, a tedy i komplexního hodnocení každého z vás! 
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Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 7. června 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 

 


