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1.  Cíle výzkumu 

• popsání současné situace v nohejbale 

• porovnání s jinými sportovními odvětvími, zejména pak s futsalem FIFA 

2. Negativní aspekty ovliv ňující kvalitu rozhodování 
utkání 

2.1 Současný stav v nohejbalu 

• Výběr rozhodčích. Např. je vhodné, aby rozhodčí první rok své činnosti pískal 1.ligu, 
extraligu? 

• Nepřítomnost instruktorů utkání, která s sebou přináší další aspekty jako je nehodnocení 
rozhodčích - rozhodčí se nemusí snažit, nemusí být objektivní, pokud je on na utkání tou 
nejvyšší instancí. 

• Slabá motivace rozhodčích se zlepšovat, pracovat na sobě. 

• Chování rozhodčích - kouření, pití alkoholu,telefonování při utkáních. 

• Pozdní příjezdy na utkání. 

• Pravidla – např.: nedostatečná formulace určitých pravidel, nejednotná signalizace rozhodčích - 
v pravidlech není dostatečně popsána. 

• Nejednotný výklad pravidel - velká možnost subjektivního posouzení rozhodčím určitou 
situaci, která je v jiném utkání posouzena odlišně. 

• Malá odvaha rozhodčích při případném udělení osobních trestů, zejména při nesportovním 
chování hráčů a funkcionářů. 

• Taxativnost posuzování určitých situací při utkáních. 

• Nedostatečná znalost nohejbalových předpisů, zvláště soutěžního řádu. 

• Nedostatečně pečlivá administrativa ve vyplňování zápisů apod. 

• Střet zájmů v oblasti komise rozhodčích a paralelního působení v klubu. 

• Nedostatečné fungování pravidlové komise, její posuzování jednotlivých změn, znění pravidel. 

• Nedostatečně zpracovaná metodika rozhodování. 

• Obsazování utkáních „domácími“ rozhodčími, kteří ne vždy dokáží zachovat objektivitu. 

• Semináře rozhodčích – intervaly konání, výběr rozhodčích pozvaných na něj, přezkušování, 
ujednocování výkladu pravidel atd. 

2.2 Popis řešení negativních aspekt ů, jak jsou odstra ňovány ve futsale 
FIFA 
Výběr rozhodčích je prováděn selekcí z nižších soutěží, kdy si každý rozhodčí projde okresními 
soutěžemi, krajskými (někdy i souběžně). Od divizních soutěží je výběru věnována velká pozornost, 
kdy jednotlivé uzemní komise rozhodčích nominují své zástupce pro postup do divize, popř. celostátní 
1. a 2. ligy. Pro celostátní soutěže je výběr velmi pečlivý, kdy každý rozhodčí musí prokázat jak 
teoretické vědomosti z oblasti předpisů futsalu a taktéž na soutěžních utkáních své praktické 
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rozhodcovské dovednosti. Při kterých je sledován a hodnocen jak delegátem utkání, tak komisí 
rozhodčích komise futsalu ČMFS (často s členy, jež působili na špičce arbitrovské pyramidy ve 
futsale, či fotbale – např. bývalí mezinárodní fotbalový rozhodčí se zkušenostmi z MS, Ligy mistrů 
Miroslav Maurer, Evžen Amler, Antonín Hercok aj.). Samozřejmostí je splnění fyzických testů. 

Na každém utkání od divize výše je přítomen delegát utkání zastupující SF ČMFS. Má mimo jiné za 
úkol podílet se na řádném průběhu utkání, přes kontrolu sportoviště, chování družstev, diváků až 
k podrobnému hodnocení rozhodčích (popsání jejich chyb, vystupování, odvahy, pohybu, uplatňování 
pravidel apod. - výsledkem je oznámkování rozhodčích známkou 1 (nejhorší) až 10.  

Pro motivaci je používáno jednak negativních podnětů, kterými jsou žebříček rozhodčích po každé 
sezóně (5 posledních je vyškrtnuto z listiny), nesplnění teoretických, či fyzických testů. V převážné 
míře je však využívána motivace pozitivní. Pozitivně např. působí sestavený žebříček - pokud se 
v něm rozhodčí najde na nejvyšších místech. Velkou motivací je i anketa kterou je vyhlašován nejlepší 
rozhodčí sezóny (hlasují kluby, rozhodčí, delegáti). Rozhodčí tuto činnost dělají dobrovolně a proto je 
otázkou prestiže pískat 1.ligu, její play-off, popř. možnost delegování komisí rozhodčích na listinu 
FIFA, kde je možnost cestování i společenského uznání. 

V utkání futsalu neexistuje, že by rozhodčí např. v poločasové přestávce kouřil, či dokonce utkání 
přerušil, aby si zakouřil, popř. telefonoval, či se občerstvoval pivem. Jeho přestupky by byly 
delegátem zaznamenány a poté projednány na komisi rozhodčích, či STDK. Rozhodčí má za povinnost 
dostavit se ve společenském oblečení minimálně 60 minut před utkáním do místa konání. Pokud by se 
opozdil, je opět zaznamenán delegátem, či některým družstvem. Po převlečení kontroluje vybavení 
hrací plochy a případné nedostatky nahlásí hlavnímu pořadateli, který je odstraní. Předchází se tak 
situacím, že utkání je zahájeno pozdě z důvodu nepřipravenosti hrací plochy. Poté zkontroluje zápis o 
utkání, který mu předala po vyplnění družstva. Porovná údaje se soupiskou a registračními průkazy. 
Např. hráče bez registračního průkazu nepřipustí k utkání. Opět se předchází konfliktním situacím a 
nejasnostem v případech neoprávněného nasazení hráčů. 

Pravidla futsalu jsou základní plavidlovou normou, která určuje hru. Pokud určitou její část 
neupravuje, platí pravidla fotbalu. Obě tyto normy stojí na dvou základních principech: jednak určují 
tzv. taxativní řešení určitých situací (např. špatné střídání - rozhodčí je povinen udělit žlutou kartu) a 
jednak dávají rozhodčímu volnost při řešení určitých situacích (např. posouzení nepřiměřené síly při 
osobním souboji, či hráčovo aktivní zapojení do hry v ofsajdové pozici). Pravidla též obsahují 
obrazovou přílohu se signalizací rozhodčích, která povinná. Na každém semináři rozhodčích je 
společně s delegáty utkání ujednocován výklad pravidel, aby docházelo k stejnému posuzování 
stejných situací. Popř. je rozhodčím rozesílán výklad těchto pravidel. 

Ve futsale se neuplatní rozhodčí, který nemá základní arbitrovskou vlastnost – rozhodnost. Pokud 
situaci řeší slovy „já nevím, dohodněte se“, či otázkou na hráče jak to bylo, okamžitě se dostává do 
submisivní role, kterou hráči vycítí a jeho řízení utkání je spíše neřízení. Taktéž musí mít dostatečnou 
odvahu k řešení konfliktních situací. Není možné neudělit osobní trest hráči jen proto, že je 
reprezentant. V hodnocení delegátů je i kolonka odvaha a vystupování rozhodčího. Futsalový rozhodčí 
musí umět pravidla, soutěžní řád a rozpis soutěží i pozpátku. Přispívá to k hladkému průběhu utkání, 
kdy při opačném výkladu pravidel družstvy (sporný faul, špatné střídání, váha míče) může rozhodčí 
okamžitě podat vysvětlení. Znalost norem je kontrolována 2x ročně na seminářích. Pokud rozhodčí 
neuspěje, je mu pozastavena činnost.  

Z každého utkání je pořizován zápis o utkání, který je často jediným dokumentem, který vypovídá o 
utkání, při mimořádných situacích, které se udály, popsané nesportovní chování, šarvátky atd. Při 
opačných výpovědích účastníků sporu je proto nutný pečlivě, čitelně a podrobně vyplněný zápis 
s popisem sporných událostí z pohledu rozhodčích, kapitánů družstev. Obdobně popisuje situace 
delegát utkání ve své zprávě. 

Střet zájmů je ve futsale ošetřen tzv. „Směrnicí o střetu zájmů“, která udává jaké funkce nemohou 
ligoví rozhodčí vykonávat. Jedná se například o paralelní působení v klubech jako funkcionáři, trenéři 
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apod. Taktéž nemožnost vykonávat funkci časoměřiče, zapisovatele v utkáních, na které nebyl 
delegován. 

Pravidlová subkomise futsalu pružně reaguje na změny, které jsou zavedeny ve fotbalových 
pravidlech, transformuje je pro použití ve futsalu, popřípadě projednává návrhy změn pravidel. 
Inovace pravidel, které jsou schváleny, jsou předkládány veřejnosti nejméně 1x ročně, zpravidla před 
začátkem soutěžního ročníku. Obdobně je řešen vznik, či změna Rozpisu souteže. Na základě 
zkušeností bývalých rozhodčích, byla vypracována brožura Metodika řízení utkání ve futsalu, která je 
závazná pro rozhodčí. Obsahuje pokyny, kterými se má rozhodčí řídit (např.: pohyb rozhodčích, 
postavení při standardních situacích, postup při udělování osobních trestů atd.). 

Obsazování utkání jednotlivými rozhodčími - respektive dvojicí rozhodčích, je realizováno dle 
několika kritérií: na základě předpokládané obtížnosti utkání, zkušenost rozhodčích a taktéž 
s přihlédnutím k vzdálenosti bydliště rozhodčích a místa konání utkání. Nebývá zvykem, aby rozhodčí 
bydlící např. v Ústí n./L. pískal klub z Ústí n./L.  

Před každou sezónou se koná dvou až třídenní seminář na který jsou pozváni všichni rozhodčí, kteří 
mají pískat v následující sezóně, včetně postoupivších nováčků. Na semináři je velmi nabitý program, 
počínaje zhodnocením uplynulé sezóny, rozborem nejčastějších chyb rozhodčích, rozbor vybraného 
utkání, společný výklad pravidel s delegáty, seznámení s novinkami pro následující sezónu, poznatky 
z mezinárodní scény (tomuto semináři předchází seminář rozhodčích FIFA), teoretické (plavidlové, 
metodické), praktické a fyzické testy, popř.: testy z anglického jazyka pro aspiranty mezinárodní 
scény, osobní pohovory komise rozhodčích s jednotlivými rozhodčími apod. 

3. Pozitivní aspekty, které p řispívají ke kvalitnímu 
rozhodování 

Abychom jen neuváděli negativa, uvádíme, že se za poslední roky i v nohejbale „pohnuly ledy“ a je 
patrno několik změn. Mezi ně patří mimo jiné jednotný úbor, kterým se rozhodčí prezentují v letošním 
ročníku nejvyšších soutěží, nové tváře v řadách rozhodčích, zavedení povinného pořadatele(ů) pro 
nejvyšší soutěže atd. 

4. Srovnání permanentního nasazování zástupc ů svazu 
ve vybraných sportovních odv ětvích 

sport  nasazen od pořadí v hierarchii zástupce svazu 

nohejbal     instruktor 

fotbal okresní přebor, třídy 8.-9. nejvyšší  delegát 

basketbal 2.liga 3.nejvyšší komisař 

futsal FIFA divize 3.nejvyšší delegát 

volejbal 2.liga 3.nejvyšší delegát 

florbal 2.liga 2.nejvyšší delegát 

 


