
Česká Fortuna liga otevírá další sezónu.  

U rozhodčích však zůstane zřejmě vše při starém. 

Vyšetřování skončilo, zapomeňte. O skandálním průběhu baráže bylo 

proneseno mnoho silných prohlášení, ale dle předpokladu všechen 

humbuk se začátkem nové sezóny utichl. 

Uplynulá ligová sezóna byla ve znamení chyb rozhodčích – jak 
hlavních, tak pomezních – přestože měli v některých utkání k dispozici 
technologii VAR. Jistě, rozhodčí je také jen člověk a chybovat je lidské, 
ale některé chyby arbitrů vzbuzovaly minimálně pochyby o jejich 
nestrannosti. Čeští rozhodčí si umí poradit se vším a hravě také dokázali 
video ve fotbale uzpůsobit k obrazu svému. 

Zatím nikde nepadla ani zmínka o tom, že by po zkušenostech z minulé 
sezóny měli někteří rozhodčí za úkol přímo řízení zápasů a další by se 
stali pouze poradním hlasem u videa. Jestli k jejich specializaci nedojde, 
můžeme se kvůli jejich nekompetentnosti opět dočkat velkých minel. 
Kočkopes bude tak pokračovat dál. 

Nikdo z komise rozhodčích, včetně jejího předsedy, po skandální baráži 
neodstoupil, což se však dalo očekávat. Jozef Chovanec dal přednost 
teplému a dobře placenému místečku oproti odchodu z této funkce se 
vztyčenou hlavou. Za zachování cti se však žádné peníze nedávají. 
Nezměnilo se vůbec nic. Vrcholem arogance celé komise rozhodčích 
byla neúčast jejího zástupce na grémiu klubů po právě skončené sezóně. 
Když se předseda Chovanec ze zdravotních důvodů omluvil, tak se měl 
dostavit aspoň další člen komise, aby si vyslechl připomínky klubů a 
potom o nich informoval své kolegy v komisi. Kluby si tak své 
připomínky musely nechat pro sebe. 

Navíc doteď se nenašel žádný nešťastník, kterého by profesionální týmy 
nominovaly do této komise. Zřejmě se ještě ani dlouho nenajde – při 
každém hlasování by byl vždycky přehlasován zbylými členy 
organizace a neměl by šanci prosadit ani sebemenší změnu. 



Dále bude zajímavé sledovat, jak budou rozhodčí rozhodovat zápasy 
favoritů proti klubům s o něco menší výkonností. V uplynulé sezóně v 
některých zápasech silné kluby svoji kvalitu potvrzovaly, ale někteří 
rozhodčí jim některými výroky zbytečně pomáhali, což mnohdy 
potrestala také komise rozhodčích. 

V neposlední řadě musí být pozornost upřena také na druhou českou 
nejvyšší soutěž. Zatímco se po skandálním průběhu baráže Jihlava proti 
rozhodčím vzepřela, Zbrojovka Brno stála celou dobu v koutě. Uvidíme, 
jestli nebude za tento svůj postoj odměněna a klub z Vysočiny naopak 
nenápadně trestán. Z postoje brněnských je vidět, že fotbalové kluby 
mají strach a o jejich jednotě nemá cenu vůbec mluvit. Každý klub dá o 
sobě vědět, až se sám cítí být poškozen. Ale to je na protesty pozdě. 

I tuto sezónu se tak český fotbal bude točit dál v bludném kruhu, ze 
kterého zatím není cesty ven. Dokud všechny kluby nepochopí, že v 
jednotě je síla a bez fotbalistů by nemohli pracovat ani rozhodčí, tak si 
komise rozhodčích bude dělat, co chce. 
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