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Komuniké KRD OFS Rychnov nad Kněžnou č.2 
pondělí 27. 2. 2023 od 16:00 Kostelec nad Orlicí 

 

 

Přítomni: Dušek Jan, Eimann Martin, Matula Pavel 

 

 

1) Náhradní seminář R únor - KRD uspořádala náhradní seminář v pondělí 27. 2. 2023 od 17:00 

hod. v kavárně Vinyl Café, Kostelec nad Orlicí. KRD upozorňuje všechny R, kteří nesplnili 

podmínky zařazení na nominační listinu (tj. účast na semináři, splnění online testu), že poslední 

termín je v pondělí 27. 3. 2023 v Solnici (Společenský dům), případně individuálně po telefonní 

dohodě se členy KRD. 

 

 

2) Náhradní seminář R březen – KRD upozorňuje všechny R, kteří se nezúčastnili řádného 

semináře nebo náhradního semináře v únoru, že mají poslední možnost v pondělí 27. 3. 2023 ve 

Společenském domě v Solnici od 17:00 hod. Součástí semináře je test z PF. Účast na semináři 

je podmínkou pro zařazení na NL. 

 

 

3) Testy z pravidel fotbalu – KRD upozorňuje všechny R, že jednou z podmínek pro zařazení na 

NL je splnění on-line testu z PF. V případě nesplnění limitu budou R využívání  pouze na mládež 

a jako AR. Dále KRD oceňuje R Filipa Leimera a R Martina Noska za vzornou přípravu na online 

testy, které splnili oba s výsledkem (40 otázek/3 chyby).  

 

 

4) Náborová akce únor 2023 – KRD v průběhu měsíce února uspořádala náborou akci R a školení 

začínajících R v Dobrušce, kde vyškolila 4 nové R. Dále KRD obnovila licenci C rozhodčím 

Mucha Tomáš, Hloušek Jakub. 

 

5) Delegát OFS Rychnov – KRD obnovila licenci DFA – Vašata Tomáš. 
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6) Dopis předsedy FAČR Ing. Petra Fouska ve věci uspořádání semináře okresních 

rozhodčích OFS Rychnov nad Kněžnou s účastí mezinárodního sudího p. Ivana Kružliaka: 

 

Předseda KRD OFS Rychnov informoval přítomné členy komise o došlém dopise předsedy FAČR 

p. Ing. Petra Fouska, ve kterém předseda FAČR kritizuje KRD OFS Rychnov za uspořádání 

semináře s Ivanem Kružliakem a vyzývá, aby podobné akce byly řešeny na úrovni národního 

svazu. 

 

- KRD OFS Rychnov konstatuje, že KR FAČR byla o akci informována, dále byla informována 

KR KFS. 

- KRD OFS Rychnov konstatuje, že KR FAČR dala v minulosti jasně najevo, že podobné 

akce na úrovni okresů nebude podporovat, proto považujeme za kontraproduktivní žádat o 

zprostředkování takové akce FAČR = KRD OFS Rychnov konstatuje přesvědčení, že kdyby 

dodržela postupy tak, jak žádá předseda FAČR Ing. Petr Fousek, nikdy by se podobná akce 

neuskutečnila. 

- KRD OFS Rychnov odmítá kritiku, že by mezinárodní rozhodčí měl přednášet výhradně 

ligovým rozhodčím a ne okresním rozhodčím. Dále konstatuje, že Ivan Kružliak je 

mezinárodní rozhodčí od roku 2014 a není vinou KRD OFS Rychnov, že ligovým rozhodčím 

dosud nepřednášel.  

- KRD OFS Rychnov konstatuje, že seminář s Ivanem Kružliakem byl na vysoké úrovni, měl 

vysokou prestiž i mediální dosah, zafungoval motivačně pro začínající i stávající rozhodčí a 

zároveň byl skvělou náborovou akcí pro nové rozhodčí. KRD OFS Rychnov chce v 

podobných vzdělávacích akcích jednoznačně pokračovat.  

 

7) Dopis předsedy FAČR Ing. Petra Fouska ve věci „PETICE“ KRD OFS Rychnov nad 

Kněžnou 

 

Předseda KRD OFS Rychnov informoval přítomné členy komise o došlém dopise předsedy 

FAČR p. Ing. Petra Fouska, ve které kritizuje KRD OFS Rychnov za „INICIATIVU 40“, která 

vyzvala FAČR ke změně systému paušálních odměn rozhodčích v celé republice. 

 

- KRD OFS Rychnov odmítá označení „PETICE“ tak, jak uvádí předseda FAČR. Petice a 

iniciativa jsou něco jiného. Označení petice považujeme za účelové znevážení výzvy, která 

upozorňuje na klíčové a neřešené problémy v oblasti rozhodčích. 

- KRD OFS Rychnov došla k myšlence „INICIATIVY 40“ po vzájemné diskuzi předsedy KR 

FAČR Radka Příhody a účastníků semináře lektorů rozhodčích FAČR, ve kterém bylo správně 

zmíněno předsedou KR FAČR: „Mělo by to vzejít od okresů, které řeknou, máme tady tento 

problém, pojďme ho řešit. 80 okresů to už je síla, pak se tím bude někdo zabývat.“  

- Předseda FAČR Ing. Petr Fousek svým dopisem neodpovídá odesílateli „INICIATIVY 40“, 

ale předsedovi VV OFS RK a dalším funkcionářům FAČR, kteří s výše uvedeným neměli nic 

společného. Neodpovědět odesílateli považuje KRD OFS Rychnov za minimálně 

nestandardní.  

- Předseda FAČR Ing. Petr Fousek ve svém dopise řeší výhradně formu, nikoliv obsah 

„INICIATY 40“. 

- Předseda FAČR Ing. Petr Fousek zpochybňuje signatáře „INICIATIVY 40“. Všechna jména, 

která jsme uvedli, máme podložená písemně formou elektronické komunikace.  

-  KRD OFS Rychnov odmítá, že by neřešila příjmovou stránku zvýšení paušálních odměn. 

Proběhlo několik jednání, kde se řešili návrhy, jak přinést peníze na pokrytí těchto nákladů. 

Jedním z nich byl návrh zvýšení poplatků členům FAČR. 

- KRD si stojí za tím, že zvýšení paušálních odměn rozhodčím, je klíčový problém v oblasti 

rozhodčích. Stávající systém odměn není motivační. Stávající rozhodčí neudrží, nové 

nepřiláká. 
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8) Postup R do soutěží KFS – KRD nenavrhla žádného R na postup do vyšší soutěže. Pracuje však 

na individuální přípravě stávajích R na postup do krajských soutěží. 

 

9) Motivační program JARO 2023 – KRD vypsala motivační program pro všechny R OFS 

Rychnov nad Kněžnou v hodnotě 50.000 Kč pro R (částka bude rozdělena poměrnou částí/R), 

kteří splní následující podmínky: 

 

- k dispozici obsazovacímu úseku  - 75 % zápasů jarní části soutěže 2023 

- účast na řádném semináři 

- respektování jednotného ustrojení (kompletního) 

- splnění on-line testu (40/6 ) 

- aktivní (ne divácká) účast na dvou praktických cvičení na hrací ploše pro všechny R 

- účast na atletickém tréninku pro všechny R do 35 let  

 

Rozhodčí, kteří doposud splňují kritéria: 

Knapek Jaroslav, Vodička Antonín, Jedlinský Luboš, Reichl Petr, Nosek Martin, Leimer Filip. 

 

 

10) Termíny praktických a atletických tréninků: 

a) praktický seminář na hrací ploše čtvrtek 9. 3. od 17:30 na UMT Rychnov n/K 

b) praktický seminář na hrací ploše čtvrtek 11. 5. od 17:30 na UMT Rychnov n/K 

c) atletický trénink pro R do 35 let čtvrtek 20. 4. od 17:30 na atletické dráze Rychnov n/K 

 

 

11) Podpora R - KRD nabízí všem R OFS Rychnov možnost posezení s KRD a rozebrání herních 

situací z přátelských i mistrovských utkání (případně jiné požadavky), vždy k poslednímu 

pondělku v měsíci. Termíny jsou následující (leden 30. 1.  Rychnov, únor 27. 2. Kostelec n/O, 

březen 27. 3.  Solnice, duben 24. 4.  Rychnov, květen 29. 5. Dobruška, červen 26. 6. Rychnov). V 

čase od 17:00 hod. místo bude upřesněno, případně ke sdělení na telefonním čísle 775 787 196 

p. Dušek. 

 

12) „Na pivo s KRD“ – pro jarní část sezóny 22/23 nabízí KRD možnost vysvětlení změn pravidel, 

rozebrání herních situací natočených na video v rámci OFS Rychnov, případně zodpovězení 

dalších dotazů trenérům, hráčům i fotbalové veřejnosti. Termíny posezení budou následující: 

(leden 30 .1. Rychnov, únor 27. 2.  Kostelec n/O, březen 27. 3.  Solnice, duben 24. 4. Rychnov, 

květen 29. 5. Dobruška, červen 26. 6 . Rychnov). V čase od 18:00 hod, místo bude upřesněno, 

případně ke sdělení na telefonním čísle 775 787 196 p. Dušek.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Dušek, předseda OFS Rychnov nad Kněžnou 


