
Řezník Costa zase řádil a opět nebyl vyloučený! K 
čemu je vůbec VAR dobrý? 
Fanoušci čekého fotbalu měli v prvním zápase Sparty v nadstavbové části takové malé déjà vu. Costa předvedl 
opět likvidační zákrok na červenou kartu, ale hlavní sudí ani videorozhodčí si to nemysleli. Kolikrát musí obránce 
Sparty ještě někoho takto “sundat”, než to někomu začne vadit? 

Semifinále MOL Cupu mezi Slavií a Spartou za dozoru VAR v Sinobo Stadium, 27. minuta. Sparťanský 
obránce Costa se vrhá po míči, který mu utekl. Kolíky napřed tvrdě zajíždí do svého protihráče Krále. 
Verdikt: žlutá karta. 

První kolo nadstavbové části skupiny o titul mezi Baníkem Ostrava a Spartou za dozoru VAR na Letné, 34. 
minuta. Sparťanský obránce Costa kolíky napřed zajíždí tvrdě zezadu do svého protihráče Filla, který si 
přebírá míč. Verdikt: žlutá karta. 

Jak je tohle možné? Jak je možné, že tyto dva likvidační zákroky neocenil hlavní rozhodčí červenou kartou? 
A jak je možné, že přítomný videorozhodčí dle potřebných záběrů neposoudil tyto zákroky jako hodné 
vyloučení? 

Však jsme mnohokrát viděli, jak VAR naprosto zásadně ovlivňuje zápasy vyhodnocením těsných 
ofsajdových situací a hry rukou ve vápně. Proč tedy tyto vcelku jasné zákroky na červenou kartu nebyly 
správně přezkoumány? 

První zmíněnou situaci nakonec komise rozhodčích uznala jako špatně posouzenou a dá se očekávat, že 
podobný osud bude mít i Costův incident z utkání s Baníkem. To už je ale pozdě a pro hráče je to jasný 
signál: “Takhle se hrát může.” To však asi nikdo rozumný nechce. 

Fillův spoluhráč Holzer se k celé situaci na svém twitterovém účtu vyjádřil takto: “Těším se na předsezónní 
seminář s rozhodčíma a vysvětlení červené karty. Snad budu o něco chytřejší.”  

Sportovní redaktor Luděk Mádl zase Costův zákrok vtipně okomentoval těmito slovy: “Rozhodčí asi dostali 
pokyn nenarušovat vylučováním Costovu přípravu na příští ZOH, kde bude patrně reprezentovat Zimbabwe 
v jízdě na saních.” 

Když si nakonec tento incident dáme do kontextu hned několika špatně vyhodnocených situací ve dvou 
utkáních mezi Slavií a Spartou, vypadá to, že máme ve svých rukách něco jako světový unikát – VAR, který 
nefunguje. 
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