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Komuniké ze zasedání KR PFS ze dne 26. 4. 2022 
 
Komise rozhodčích Pražského fotbalového svazu se dne 26. 4. 2022 sešla na svém 
299. zasedání.  

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

KR PFS se zabývala mj. následujícími záležitostmi: 
1. KR PFS provedla podrobné vyhodnocení výkonů R a AR v 21. a 22. 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 – Podolí Plášil (7.8) – Kučera (8.5), Wulkan (8.4) DFA Hora 
R nenastavil dostatečně dobu hry v 1. poločase za prodlení souvisejícím s vyloučením 
brankáře hostí; 

 
1. A třída 

bez žádných výkonů R mimo očekávání 
 

1. B třída 
Spoje B – Braník B Císař (7.2) – Faltys (8.4), Pořízek (8.0) DFA Čikara 
88´ – R neudělil po vzájemné konfrontaci hráčů ČK hráčům D-20 a H-5 za HNCH; 

 
2. Na jednání KR PFS se na základě pozvání dostavil R Roman Zloch 

v souvislosti s průběhem utkání 1. B třídy FK Union Strašnice – FK Čechie 
Dubeč. KR PFS za využití videa prodiskutovala s rozhodčím klíčovou situaci 
daného utkání - nařízení PK ve prospěch H mužstva v 18´ utkání. Bylo 
konstatováno, že PK byl nařízen nesprávně, neboť k přestupku bránícího D 
hráče došlo zjevně mimo PÚ D mužstva. Jelikož během jednání vznikly jisté 
pochybnosti i o dalších herních situacích, KR PFS prověří videozáznam celého 
utkání. Výsledky se bude KR PFS podrobně zabývat na svém dalším zasedání; 
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3. KR PFS na základě požadavku Úseku rozhodčích FAČR obsadila funkce: 
- krajského koordinátora rozhodčích (panem Zdeňkem Štípkem), 
- okresních gestorů rozhodčích (3 místa). Jména na pozice okresních 

gestorů rozhodčích budou zveřejněna po projednání s dotyčnými osobami; 
 

4. KR PFS odsouhlasila plán vzdělávacích akcí pro jaro 2022: 
- Termíny prezenčních seminářů Akademií rozhodčích jsou 28. dubna a 26. 

května 2022 (vždy od 16:00 do cca 20:30 hod. vč. 1 hodiny nácviku na hrací 
ploše). Dále budou organizovány přednášky z pravidel fotbalu a dalších 
témat on-line skrze platformu MS TEAMS; 

- Termíny prezenčních seminářů Vzdělávacích programů pro rozhodčí (vč. 
fitness tréninků pro rozhodčí) jsou 27. dubna, 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 20. dubna, 11. května, 1. 
června a 8. června 2022 (vždy 17:00 až 18:30 hod.); 

- Výše uvedených fitness tréninků se povinně účastní rozhodčí, kteří 
nesplnili fyzické prověrky v podzimním termínu. Jmenovitě se jedná o 
rozhodčí: Pytloun, Janků Tomáš, Mičko, Šteberl; 

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

 
5. Fyzické prověrky rozhodčích (FIFA FITNESS TEST) proběhnou: 

- v řádném termínu dne 23. května 2022 od 17:00 hod.; 
- v náhradním termínu dne 13. června 2022 od 17:00 hod.; 

Fyzické prověrky se budou konat na stadionu ČZU v Praze – Suchdole, ul. 
U Kruhovky. KR PFS připomíná všem R, aby se na fyzické prověrky 
průběžně důkladně připravovali. Děláte to především pro sebe! 
 

6. KR PFS uložila na svém posledním zasedání následující pokuty: 
- Janků Tadeáš, pokuta 200,- Kč, pozdní příchod na utkání, 
- Kučera Karel, pokuta 200,- Kč, pozdní omluva z utkání, 
- Nedavaška Vojtěch, pokuta 200,- Kč, pozdní omluva z utkání. 
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Pokuty uhraďte do pátku 13. 5. 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 připomíná pokuty udělené na minulém zasedání, které je 
nutné uhradit do 29. 4. 2022. V opačném případě budou pokuty zdvojnásobeny: 
- Tenkrát Vladimír, pokuta 200,- Kč, nedostavení se k utkání 
- Sekowski Reoderick, pokuta 200,- Kč, nedostavení se k utkání. 

 
7. KR PFS připomíná všem rozhodčím, že v případě nesehrání utkání (např. 

z důvodu nezpůsobilé hrací plochy) je nutné ve zprávě rozhodčího v rámci 
zápisu o utkání označit utkání jako nezahájené, a současně označit „předat 
STK“; 
 

8. KR PFS 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 10. května 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 

 


