
 

To už snad není ani možné, aneb Rozhodčí, máte volné 
ruce, je vás málo a hotovo. To je ale alibismus! 

Martin Malík, předseda FAČRU, poskytl rozhovor českému rozhlasu, stanici Radiožurnál, ve kterém se věnuje 

situaci v české fotbale, všímá si mimo jiné i situace kolem rozhodčích v české fotbalové Fortuna lize. Jeho některé 

názory na toto téma jsou vskutku velmi zajímavé a fotbalový fanoušek se nestačí divit. 

Martin Malík nechce odvolávat předsedu Komise rozhodčích Josefa Chovance kvůli tomu, že by to bylo 
jenom gesto vůči médiím i některým fanouškům, aby je to uspokojilo. Jenomže tady nejde o žádné gesto, ale 
o to, že do čela rozhodčích byl zvolen sice bývalý výborný fotbalista a internacionál, který ale ve svém 
životě neodpískal ani jeden fotbalový zápas a tím pádem by v žádném případě neměl být předsedou Komise 
rozhodčích. 

Takže by to nebylo žádné gesto, ale ukázka toho, že si vedení FAČRU uvědomilo, že udělalo chybu a chce ji 
napravit. Toho se asi nedočkáme, takže pan Chovanec zůstane v čele této Komise dále a hotovo. 

Jarní nábor rozhodčích a vzdělávání stávajících rozhodčích je jistě v pořádku, ale otázkou zůstává, kolik 
případných zájemců se přihlásí, když vidí neutěšený stav na špičce ledovce, který je v současné době 
samozřejmě nejvíc vidět v naší nejvyšší fotbalové soutěži.Uvidíme, kolik nových adeptů se na jaře přihlásí, 
aby rozšířilo řady českých fotbalových rozhodčích. Ovšem nejvíc zarážející je vyjádření Martina Malíka 
ohledně rozhodčích, kteří dělají chyby ať už úmyslné, či neúmyslné. 

Tvrzení pana předsedy, že „rozhodčí nemůžeme trestat, protože je jich nedostatek“, je něco, nad čím 
zůstává rozum stát. S trochou nadsázky pan předseda také řekl, „že kdyby se rozhodčí trestali tak jako v 
bundeslize, tak by neměl po 10. kole kdo pískat nejvyšší českou fotbalovou soutěž“. 

Takže teď už začíná být jasné, proč se nezveřejňují tresty rozhodčích, kteří udělají případné chyby při řízení 
zápasů. No proto, aby tyto tresty byly co nejmenší, aby tito potrestaní rozhodčí mohli za krátký čas pískat 
znovu. 

Člověk si myslí, že ho nemůže v českém fotbale už nic překvapit, ale vypadá to, že to není pravda. Přece 
když rozhodčí chybuje, tak musí být řádně potrestán, jinak takové potrestání, nepotrestání nemá žádný 
smysl. Rozhodčích když je málo, tak přece existují nižší české fotbalové soutěže, kde jsou určitě také velmi 
dobří rozhodčí. Z těchto arbitrů by se určitě dalo vybrat několik schopných rozhodčích, kteří by určitě 
zvládli odřídit fotbalový zápas ve vyšší soutěži za potrestaného kolegu. 

Ono je totiž více druhů rozhodčích, rozhodčí poctiví, kteří také sice dělají chyby, ale neúmyslné, dále jsou 
rozhodčí všehoschopní a rozhodčí, nad kterými někdo drží ochrannou ruku. To proto, aby měli co 
nejrychlejší kariérní postup do nejvyšších fotbalových pater.  

Přes tyto různé druhy rozhodčích by neměl být problém nahradit někým potrestaného kolegu, i když bohužel 
poctiví rozhodčí zůstávají v pozadí, protože v českém fotbale nejsou v kurzu. Je přece nenormální, aby 
chybující rozhodčí nebyl po zásluze potrestán, ne jenom jako potrestán. 

To bychom ale nemohli být v českém fotbalovém světě, který je světem neomezených možností a český 
fotbalový fanoušek, když už si myslí, že ho nic nemůže překvapit, tak jen nevěřícně kroutí hlavou. 
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