
 

~	1	~	
 

 
Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 7. 6. 2022 

 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 7. 6. 2022 sešla na svém 
302. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla podrobné vyhodnocení výkonů R a AR v 27. a 28. 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 
Vyšehrad B – Hostivař Hruška (7.9) – Tikal (8.4), Zloch (8.4) DFA Čikara 
24‘ – R nenařídil PK ve prospěch H za hru rukou v PÚ; 

 
1. A třída 

D. Počernice – Spoje Jakl (8.5) – Wulkan (8.4), Manilo (8.4) DFA Chrudimský 
R v obtížném utkání správně nařídil 2x PK; 
Střešovice – Modřany Vlček (7.9) – Tvrz (8.4), Hejma (8.4) DFA Hora 
93‘ – R neudělil ČK hráči H-16 za protestování proti rozhodnutí R; 
Cholupice – Zbraslav Vojnovič (7.9) – Stěhule (7.8), Nebáznivý (8.4) DFA Slavík 
68‘ – uznána branka domácích (pravděpodobné těsné překročení míče celým objemem 
brankovou čáru), následně však nevhodné řešení situace ze strany R a AR1 (management 
dosažení branky a následné reakce na hrubé nesportovní chování hráčů hostí); 
Tempo – D. Počernice Vondráček (7.8) – Havel (8.4), Rosol (7.8) DFA Lávička 
44‘ – R a AR2 nesprávně uznali branku domácích na 3:1, kdy nejprve se míč dotknul 
rozhodčího (který svým dotykem zapříčinil zvýhodnění pro útočící tým) a následně branky bylo 
dosaženo z ofsajdu, který AR2 zpočátku sice signalizoval, ale neměl signalizaci předčasně 
ukončovat; 

 
1. B třída 

Braník B – Lipence Lukáš (7.3) – Janků Tad. (7.3), Novosád (8.4) DFA Slavík 
26‘ – nesprávně neuznaná branka domácích na 2:1 pro údajný ofsajd, 
83‘ – nesprávné vyloučení hráče asistent trenéra domácích (místo 2.ŽK+ČK měl obdržet 
přímo ČK za hrubé nesportovní chování a kritiku R s vulgárními výrazy), 
Nedodržení doby hry ve druhém poločase (nedostatečné nastavení doby hry); 
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2. KR PFS připomíná, že náhradní termín fyzických prověrek rozhodčích je 
pondělí 13. června 2022 od 17:00 hod na stadionu ČZU v Praze – Suchdole, 
ul. U Kruhovky. Rozpis startů jednotlivých kategorií byl rozhodčím rozeslán; 

 
3. Na zasedání KR PFS se na základě pozvání dostavili rozhodčí Roderick 

Sekowski, Martin Wagner, David Sabuka a Jiří Novosád, se kterými KR PFS 
důkladně řešila jejich dosavadní působení ve funkci rozhodčího a další 
pokračování v této funkci. Všichni uvedení rozhodčí budou po provedeném 
pohovoru i nadále působit ve funkci rozhodčího PFS; 
 

4. Na zasedání KR PFS se i přes pozvání bez omluvy nedostavil rozhodčí 
Radek Šiler, se kterým KR PFS bude řešit okolnosti svého dosavadního a 
budoucího fungování v této funkci v průběhu fyzických prověrek rozhodčích. 
V případě, že by se na fyzické prověrky bez omluvy nedostavil, bude rozhodčí 
Radek Šiler vyškrtnut z nominační listiny rozhodčích PFS; 
 

5. Ze zasedání KR PFS se na základě pozvání omluvil rozhodčí Jakub Šmíd, 
kterého tímto KR PFS zve na své další zasedání (viz níže); 
 

6. Na jednání KR PFS se v souvislosti s utkáním PTPP Královice – Radotín 
dostavili rozhodčí Tomáš Jakl a DFA Jiří Kalcovský. V průběhu tohoto 
utkání byl správně vyloučen hráč hostí H-20, ale v zápisu o utkání byl uveden 
jako vyloučený hráč H-25, čehož si nikdo z kompetentních (vč. vedoucího 
mužstva H!) nevšiml. KR důrazně žádá všechny R, aby vyplňování Zápisu o 
utkání věnovali maximální pozornost! Povinností DFA je všechny do Zápisu 
vpisované údaje podle svých poznámek důsledně ověřovat. Povinnost 
poskytovat součinnost v tomto směru mají i oba AR (jsou-li na utkání 
delegováni). 
Do zápisu o utkání je třeba uvádět 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). 
Dodatečně (tzn. po uzavření Zápisu) není možné do tohoto úředního 
dokumentu nic doplňovat ani uvedené údaje měnit. Specifickým případem pak 
je zranění hráčů. To není možné do zápisu o utkání vkládat dodatečně, 
např. prostřednictvím Sekretariátu PFS. Takové jednání totiž mohou 
pojišťovny považovat za podvodné! 
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7. Na KR PFS se dostavil rozhodčí Ladislav Stránský, a to zejména 

s ohledem na události v závěru a po skončení vypjatého utkání PTPP 
Kolovraty – Dukla JM. Na postup daného R přišla neformální stížnost od 
vyloučeného hráče pana Adama Trávníka (DJM, ČK udělena po ukončení 
utkání). KR PFS se danou situací podrobně zabývala, a zhlédla i záznam z 
celého utkání. KR PFS konstatuje, že tým rozhodčích podal v tomto obtížném 
utkání odpovídající dobrý výkon. Současně KR PFS konstatuje, že tým Dukly 
JM se v průběhu daného utkání dopustil značných a neopodstatněných protestů 
proti rozhodnutím rozhodčích (z čehož vyplynul i relativně vysoký počet správně 
udělených osobních trestů). Rozhodčí však byl upozorněn na chybný postup po 
skončení utkání – zejména zbytečně dlouhé prodlení na HP a nevhodný způsob 
komunikace s hráči. Tyto „dialogy“ – zejména po skončení emočně vypjatých 
utkání – nepřinášejí obvykle nic pozitivního. Jeden z výroků R byl dokonce hráči 
DJM považován za jistou formu vyhrožování, což je absolutně nepřijatelné!  
Z výše uvedeného vyplývá důrazná výzva všem R – zdržte se jakýchkoli 
nevhodných slovních reakcí na výroky hráčů (byť se jedná i o vulgární výroky 
hráčů). Pravidla řeší jasně a jednoznačně, jak v takových situacích postupovat 
(odpovídající OT). Stručné vysvětlení můžete na slušný dotaz podat pouze 
kapitánovi mužstva. Tato problematika byla s daným rozhodčím podrobně 
prodiskutována, a byla mu dána doporučení pro vhodnější postup; 
 

8. Na jednání KR PFS se dostavil bývalý rozhodčí z OFS Hradec Králové Martin 
Záliš se žádostí o působení jako rozhodčí v rámci PFS. Po provedeném 
pohovoru KR PFS souhlasí se zařazením tohoto rozhodčího na nominační 
listinu a zařazuje jej na listinu 2. a 3. třídy; 
 

9. KR PFS připomíná všem rozhodčím plán vzdělávacích akcí pro jaro 2022: 
- Poslední termín prezenčního semináře Vzdělávacího programu pro 

rozhodčí (vč. fitness tréninku pro rozhodčí) je 22. června 2022 (od 17:00 do 
cca 20:30 hod.). Uvedeného termínu VPR se povinně zúčastní všichni 
rozhodčí na listině PT Přeboru; 

- Poslední termín fitness tréninku pro rozhodčí je 8. června 2022 (17:00 až 
18:30 hod.); 

- Všechny uvedené akce budou realizovány v areálu ABC Braník, ul. Za 
Mlýnem; 
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10. KR PFS se zabývala termínem pravidelných předsezónních seminářů 
rozhodčích a delegátů PFS, které se budou konat následovně: 
- Seminář pro rozhodčí Pražského přeboru Prahy, 1.A třídy a 1.B třídy se bude 

konat v neděli 31. července 2022 od 9:00 hod. do cca 18:00 hod., 
- Seminář pro ostatní rozhodčí PFS (2.-3. třída, listina M, listina N a nováčci) 

se bude konat v pátek 19. srpna 2022 od 16:30 hod. do cca 20:00 hod., 
- KR PFS apeluje na všechny rozhodčí, aby si v daných termínech udělali čas 

na účast na daných seminářích. KR PFS připomíná, že účast na 
seminářích je jednou z povinností rozhodčího! 

- Termín semináře delegátů PFS bude vzhledem k reorganizaci systému 
obsazování utkání delegáty od sezóny 2022/2023 stanoven dodatečně. 

 
11. KR PFS informuje všechny rozhodčí a delegáty, že na základě rozhodnutí VV 

PFS ze dne 25.4.2022 se zvyšuje paušální jízdné na utkání v rámci PFS od 
soutěžního ročníku 2022/2023 na 200,- Kč; 
 

12. KR PFS 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); 
 

13. KR PFS uložila na svém posledním zasedání následující pokuty: 
- Mařík Karel, pokuta 100,- Kč, pozdní omluva z utkání, 
 
KR PFS upouští od pokuty 400,- Kč, kterou udělila rozhodčímu Martinovi 
Wagnerovi, který doložil důvody svého nedostavení se utkání. 
 
KR PFS snižuje na základě pohovoru na KR PFS dříve udělenou pokutu 
rozhodčímu Roderickovi Sekowskému ze 400,- Kč na 200,- Kč. 

 
Pokuty uhraďte do pátku 24. 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 na svém posledním zasedání zvýšila udělenou pokutu ve výši 200,- 
Kč na 400,- Kč rozhodčímu Vojtěchovi Nedavaškovi za neuhrazení udělené 
pokuty ve stanoveném termínu. Tato pokuta nebyla doposud uhrazena. KR PFS 
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zve rozhodčího Vojtěcha Nedavašku na další zasedání KR PFS (viz níže), 
případně může být jeho působení ve funkci rozhodčího vyřešeno v rámci termínu 
fyzických prověrek (viz výše). 

 
14. 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! 

 
Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 21. 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 

 


