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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 5. 10. 2021 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 5. 10. 2021 sešla na svém 
289. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 

1. KR PFS provedla důkladné vyhodnocení výkonů R a AR v 9. a 10. 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: 

Pražská Teplárenská přebor Prahy 
Hostivař - Kolovraty Šmakal (7.9) – Král (8.4), Borodáč (8.4) DFA Hora 
43´ – R neudělil 2.ŽK + ČK hráči D4 za protestování s rozhodnutím R. 
Zličín - Třeboradice Tikal (7.9) – Kohout (8.4), Vítek (8.4) DFA Čikara 
87´ – R nesprávně nařídil PK ve prospěch D po střetu D11 s H19. 
Admira B – Dukla JM Zelený (7.9) – Král (8.4), Suchar (8.4) DFA Lávička 
43´ – R nesprávně nařídil PK ve prospěch H za domnělé podražení. 
Třeboradice – U.Sklady Stránský (7.4) – Andras (8.4), Šteberl (8.5) DFA Buřil 
31´ - R nesprávně nařídil PK ve prospěch D, avšak bezprostředně poté svoje rozhodnutí na 
základě signalizace AR2 změnil, a nařídil PVK ve prospěch H. AR2 totiž v souladu s pravidly 
praporkem zvýrazněně signalizoval přestupek útočícího hráče H; 
90+2´ – R správně vyloučil hráče H6 za hrubé nesportovní chování (do zápisu o utkání 
nesprávně uveden jako vyloučený hráč H7 = administrativní pochybení R), R se v závěru 
utkání dopustil nesprávného managementu PVK v blízkosti PÚ a následně necitlivě ihned po 
udělení ČK ukončil utkání, aniž by nechal PVK provést. 
Kopanina - Královice Kohout (7.8) – Stěhule (8.4), Chrenko (8.4) DFA Čadský 
26´ – R nesprávně nařídil PK ve prospěch H za domnělé kopnutí, ke kterému nedošlo, resp. 
mělo zcela zanedbatelnou intenzitu. 

 

1. A třída 
bez žádných výkonů R mimo očekávání 

 

1. B třída 
Partisan - Kyje Burda (7.9) – Chrudimský (8.4), Malaník (8.4) DFA Merta 
70´ – R nenařídil PK ve prospěch D za strčení do soupeře. 

 

2. Na jednání KR PFS se dostavil rozhodčí Karel Hron se žádostí o přestup z OFS 
Kolín pod KR PFS. Po provedeném pohovoru s tímto rozhodčím KR PFS 
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souhlasí s jeho převedením pod KR PFS. Po vyřízení veškerých 
administrativních záležitostí bude R Karel Hron zařazen na listinu 1. B třídy;  

3. Na KR PFS se dostavil na základě pozvání R Miroslav Kotek k projednání 
průběhu utkání Modřany B – Slivenec B. Na základě podrobného pohovoru 
s daným R o průběhu utkání a dění po jeho ukončení byl s uvedeným R probrán 
správný způsob popisu nastalých událostí do zápisu o utkání;  

4. Ve středu 29. září 2021 proběhl workshop delegátů PFS, kdy byly s delegáty 
probrány aktuální trendy v souvislosti s pohybem a pozičním postavení R a AR 
a také vzájemná spolupráce R a AR během utkání. Současně byla s delegáty 
probrána nejčastější pochybení ve zprávách DFA, jakož i návody pro zlepšení 
jejich práce. KR PFS vyjadřuje spokojenost s početnou účastí delegátů PFS na 
tomto workshopu, a také s jejich aktivitou během workshopu; 

5. Na KR PFS se dostavili R Ladislav Stránský, AR1 Lukáš Andras, AR2 Martin 
Šteberl a DFA Zdeněk Buřil, a to v souvislosti s průběhem utkání Třeboradice 
– Uhelné Sklady (viz bod 1 tohoto komuniké). KR PFS s R, oběma AR i DFA 
podrobně za pomoci videa prošla dění zejména ve dvou klíčových situacích 
utkání (tj. 31´ a 90´+2´), a řešila s nimi správný postup v uvedených situacích; 

6. KR PFS opětovně připomíná rozhodčím, aby netolerovali projevy 
nesportovního chování, hrubého nesportovního chování a projevů protestování, 
a to jak vůči hráčům na hrací ploše, tak i vůči ostatním příslušníkům družstev na 
lavičkách, a to formou varování, napomenutí, případně vyloučení v souladu 
s Pravidly fotbalu; 

7. KR PFS na základě upozornění STK připomíná všem rozhodčím, aby pečlivě 
a správně vyplňovali zápisy o utkání. Mezi nejčastější chyby patří neuvedení 
oddílových asistentů rozhodčích, neuvedení dohody o změně povrchu hrací 
plochy či nedostatečné popsání vyloučení hráčů nebo funkcionářů. Všichni R, 
kterých se tentokrát upozornění STK týká, budou osobně kontaktováni členem 
KR p. Pavlem Sýkorou; 

8. Ve čtvrtek 30. září 2021 proběhla schůzka zástupců KR PFS s KR FAČR. Za 
KR PFS se zúčastnili předseda Mgr. Jiří Ulrich a Kryštof Mencl. Na schůzce bylo 
projednáno plánované směřování KR FAČR v oblasti rozhodčích na všech 
stupních v nadcházejícím období a náměty na prohloubení spolupráce. 

9. KR PFS ukládá následující pokuty: 

- Jakl Tomáš, 200,- Kč, pozdní omluva z utkání. 
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Pokuty uhraďte do 14 dní od zveřejnění na účet č. 173 686 784 / 0300, variabilní 
symbol: FAČR ID člena, a do poznámky uveďte příjmení a jméno pro identifikaci 
platby. 

 

Příští zasedání KR PFS se uskuteční v úterý 19. října 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 

 


