
     Videorevoluce začíná. Jak moc pomůže? 

     Průlom: fotbalová liga v neděli poprvé naostro vyzkouší zápas pod dohledem videorozhodčího. 

            

Milan Baroš divoce slavil vítězný gól, rozhodčí hned ukázal na středový kruh a soupeři z 
Karviné se ani nerozčilovali. Fotbalisté Baníku v sobotu v lize poprvé po třinácti zápasech 
vydřeli tři body, jenže neprávem – obě branky, které je nasměrovaly k vítězství 2:1, padly z 
ofsajdů. 

Lize takové momenty škodí, protože se s nimi zpětně nedá nic dělat. Jenže teď by se něco 
podobného nemělo opakovat. 

Až v neděli večer na Letné sparťané vyběhnou proti Mladé Boleslavi, bude týmy snímat 
jedenáct kamer, ve speciálním přenosovém voze budou sedět dva proškolení experti u videa, 
a když odhalí vážnou chybu, zazní hlavnímu Karlu Hrubešovi ve sluchátku popis situace a 
doporučení: Měl by ses na to ještě podívat. 

Poprvé v historii bude zápas české nejvyšší soutěže pod dohledem videorozhodčích. 
Revoluční krok, ke kterému už se odhodlali třeba v Německu, Itálii, Nizozemsku, ale i 
Austrálii nebo Jižní Koreji, premiérově v plné parádě okusí i Česko. 

„V našich podmínkách je video pro posílení důvěryhodnosti moc důležité,“zaradoval se šéf 
Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. „Jsem rád, že i když všechno vypadalo na první 
pohled po technické stránce složitě až neřešitelně, podařilo se to zrealizovat.“ 

Revoluce přichází o něco dřív, než se čekalo. Dosud běžel projekt jen v testovacím režimu – 
videorozhodčí nanečisto vyhodnocovali situace v pětadvaceti ligových zápasech a naživo v 
juniorské lize. 

Záznamy mířily rovnou na univerzitu do belgické Lovaně, kde funkčnost videa v 
jednotlivých soutěžích posuzují vědci. Čekalo se, že jeho využití v Česku posvětí během 
zimy, ale nakonec jej odklepli dřív. 



Proto třeba už v neděli může video rozseknout některou ze čtyř striktně vymezených situací: 
Pochybnost při vstřeleném gólu. Při penaltové situaci. Při udílení červené karty. A také při 
chybné identifikaci nebo záměně trestaného hráče. 

Tím pádem je třeba zdůraznit: video není a nebude všelékem. Neodstraní ze hry hádky o teč 
při autovém vhazování nebo rohu, nevyřeší sporný faul na polovině hřiště.Zato v zásadních 
momentech může hodně pomoci. I když i ti, kteří se o něj dlouhodobě zasazují, jsou na startu 
mise opatrní. 

„S videem jsou spojená pozitiva, ale i porodní bolesti. Hodí se na něj rčení: dobrý sluha, ale 
zlý pán,“myslí si Svoboda. „Nemůžeme čekat, že najednou nebude docházet k chybám. 
Primárním cílem je odstranit fatální přehmaty, které mají zásadní dopad na výsledek.“ 

I tenhle přínos leckde překrývají problémy. Třeba Němci si zřídili videocentrálu v Kolíně 
nad Rýnem a rozhodli se, že do ní ročně nasypou zhruba 130 milionů korun. Funguje 
Čerstvá kauza Už si nezalétá teprve od léta a už nemá šéfa: Hellmut Krug skončil kvůli 
podezření, že zasahoval do řízení zápasů. Proto Německo uvažuje i o tom, že projekt od 
příští sezony stopne. 

Počáteční trable se řeší i jinde a některé země se zavedení moderní pomůcky brání. 
Španělsko až po čase svolilo k testování, staromilci z Anglie už léta namítají, že video zničí 
pravý duch fotbalu. 

Celkově převládá názor, že převratný krok má smysl. Česko jej vítá, i když tuší, že sudí 
budou na začátku pod ještě větším tlakem: hráčů, fanoušků a také času. 

Rychlé rozhodování bude potřebovat hlavně videorozhodčí, kterým bude při české premiéře 
bývalý sudí a šéf projektu Roman Hrubeš. Hlavního může utvrdit v tom, že udělal správné 
rozhodnutí, nebo mu doporučit, aby původní verdikt ještě přezkoumal. 

První ostrý test spolupráce na dálku přijde v neděli, další během jara: zatím jen v jednom z 
osmi zápasů ligového kola. Od nové sezony by už kontroloři u videa mohli hlídat až 
polovinu utkání.                            
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