
Jozef Chovanec se stává tragickou postavou 
českého fotbalu. 

Bývalý vynikající hráč a reprezentant se stal v minulém roce předsedou komise 
rozhodčích. Kdoví, co k tomu Jozefa Chovance vedlo, ale pro váženého trenéra je to 
v současné době nedůstojná pozice a začíná u fotbalové veřejnosti ztrácet svůj kredit. 
Jestli ho k tomu vedly důvody finanční, tak to lze trochu pochopit, ale přesto všechno by 
měl ze své funkce kvůli sobě co nejrychleji odejít. 

Stalo se, co skoro každý český fanoušek očekával. Předseda FAČR Martin Malík se vrátil z kongresu FIFA 
v Paříži a v otevřeném dopise jako odpověď na výzvu jihlavského klubu se postavil za všechny, kteří patří 
k zastáncům starých pořádků ve FAČR. V odpovědi na tuto výzvu mimo jiné říká, že komise rozhodčích je 
v jeho očích maximálně nezávislá.  

Český fanoušek, ať už je z jakéhokoliv klubu, si myslí něco úplně jiného. Závislý je totiž nejen pan 
předseda, ale i celá komise rozhodčích. Jenomže této nezávislosti něco chybělo. Minulý rok, při obměně 
vedení, potřebovala někoho, kdo jí dodá váhu. Aby vše nasvědčovalo tomu, že její fungování bude absolutně 
nezávislé a spravedlivé. Tak se na scéně objevil Jozef Chovanec jako předseda. 

Ale asi každému musí být jasné, že to byla pouze snaha dodat této komisi nějakou vážnost a důležitost. 
Někdejší trenér Sparty nemá s pískáním fotbalu absolutně žádné zkušenosti, takže je jasné, že o tom, kdo 
bude nasazen na to a to utkání rozhodují lidé, kteří nemají žádnou snahu posunout český fotbal k vyspělejší 
fotbalové Evropě.  

Pan Chovanec a jeho místopředseda Wilczek neváhají říci, že do barážových zápasů po důkladném rozboru 
nominovali ty pravé rozhodčí. Ve vyspělém evropském státě by okamžitě rezignovala celá komise 
rozhodčích, nebo by k tomu byla prostě veřejností donucena. A u nás? 

Celá komise zůstane ve stejném složení, jen poddaní rozhodčí museli být po jihlavské výzvě potrestáni. 
Uvědomuje si pan Chovanec, že těžce hazarduje se svým jménem a renomé, které si vybudoval na české 
fotbalové scéně?  

Jestli ne, tak snad až se někdy v budoucnu český fotbal zbaví svých škůdců a žab na prameni, bude jeho 
jméno spojováno s těmito lidmi a ne s úspěchy, které pro český fotbal dokázal vybojovat. Čím později 
odejde ze své funkce, kterou dostal jen proto, aby zakrýval ty, kteří o fungování této komise rozhodují, tím 
hůře pro jeho samotného. 
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