
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Úřední zprávy OFS č. 29 (4.5.2022) 
 

 

STK: 

 
1. Změny termínu utkání 

 

III. A muži 

23. kolo, Žabčice – Vojkovice „B“: Ne 22.5.2022 ve 13:30 

 

OP dorost 

14. kolo, Říčany – Měnín/Těšany: Po 9.5.2022 v 17:30 

 

OP st. žáci 

14. kolo, Troubsko – Rosice „B“: St 4.5.2022 v 17:15 

 

OP ml. žáci sk. A 

10. kolo, Blažovice/Prace – Ochoz: Pá 13.5.2022 v 17:30 

16. kolo, V. Šumice – Ochoz: Ne 15.5.2022 v 9:00 

16. kolo, Rajhradice – Pozořice: Ne 15.5.2022 ve 14:30  

 

OP ml. žáci sk. C 

10. kolo, Střelice – Rosice „B“: St 1.6.2022 v 17:00 

 

 

2. Schvalování výsledků 

 

OP muži 

Ořechov – Blučina, v poločasové přestávce požádal vedoucí domácího družstva o provedení 

kontroly totožnosti 2x hráčů hostujícího družstva č. „10“ Lukáš Haris ID: 92081204 a č. „5“ 

Anatolii Banhy ID: 96072020 z důvodu změny dresů uvedených hráčů. Ke kontrole se dostavil 

pouze hráč č. 5, u něhož kontrola totožnosti prokázala, že startoval oprávněně.  

Kontrolu totožnosti hráče s č. 10, se nepodařilo ověřit, neboť hráč po vystřídání musel dle 

sdělení náhradního vedoucího družstva hostů p. Radima Srnce ID: 88121842, (původně uvedený 

vedoucí družstva p. Vladimír Kozohorský ID: 79071993, musel naléhavě odjet z místa SU, 

z důvodu odvozu manželky do nemocnice) odjet z důvodu zdravotního stavu a následného 

transportu manželky do zdravotního zařízení. 
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III. A muži 

RAFK „B“ – Moutnice, v ZoU neuvedeni zástupci kapitána obou družstev, (R Ondráček) 

 

Vojkovice „B“ – Židlochovice, v ZoU neuveden zástupce kapitána domácího družstva, (R Suchý 

Matěj) 

Ze zprávy R v ZoU vyplývá že po ukončení SU při odchodu delegovaných rozhodčích z areálu 

FK Vojkovice, došlo k slovnímu napadení R (Už jsem nejezděte nebo vám rozbijem hubu”, “ To 

je zase sestava kokotů”, “Necul se nebo ti jednu fláknu“), ze strany hráče domácích č. „3“ 

Oldřicha Komínka ID: 79070589 (hráč již byl v civilním oblečení) a 1x neidentifikovaného 

diváka. 

STK pro nesplnění povinnosti vyplývající z § 45 odst. u SŘF, předává do nejbližšího zasedání 

DK, FK Vojkovice 

 

Šlapanice „B“ – Újezd „B“, v ZoU neuveden výsledek 1. poločasu, doba hry obou poločasů a 

chybí dohoda na AR2 (laik), (R Němec)  

 

III. B muži 

Drásov – Zakřany, SU nesehráno pro nenastoupení hostujícího družstva,  

STK pro porušení §7 bod 1d SŘF, předává do nejbližšího zasedání DK, družstvo Zakřany 

 

Deblín – V. Knínice, v ZoU neuvedena doba hry obou poločasů, (R Harásek) 

 

IV. A muži 

Kobylnice – Pozořice „B“, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Kugler) 

 

Měnín „B“ – Rajhradice „B“, v ZoU neuvedeni AR1 + AR2 a chybí zástupce kapitána domácího 

družstva, (R Palyuga) 

 

IV. B muži 

Příbram – Budkovice, vedoucí hostujícího družstva nepotvrdil po ukončení SU, ZoU v IS FAČR, 

v ZoU neuveden zástupce kapitána hostujícího družstva, (R Hůlka) 

Ze zprávy R v ZoU vyplývá, že v „55M“ došlo k přerušení SU ze strany delegovaného R 

z důvodu potyčky mezi hostujícím fanouškem a fanouškem domácího družstva, Během potyčky 

vběhla mezi dva fanoušky, slečna od fanoušků hostí, která je chtěla rozdělit. Vzápětí zasáhla 

pořadatelská služba. 

R vyzval hlavního pořadatele, aby provedl identifikaci obou fanoušků, totožnost zjištěna nebyla. 

 

STK za porušení § 46 bod 2 SŘF předává do nejbližšího zasedání DK, FK Příbram. 

 

STK pro porušení § 30 bod 2i SŘF v součinnosti s § 61 bod 2 SŘF uděluje FK Budkovice 

pořádkovou pokutu ve výši 200,- Kč 

 

OP dorost 

Měnín/Těšany – Podolí, v ZoU neuvedena doba hry obou poločasů a dohoda na AR1 + AR2, (R 

Chudík)  

 

OP st. žáci 

RAFK „B“ – Hrušovany/Vojkovice, v ZoU neuvedeni AR1 + AR2, (R Čech) 

 

Zbraslav – Kahan, v ZoU neuvedena dohoda na AR1 + AR2, (R Jeřábek) 

 

OP ml. žáci sk. A 

dodatečně 12. kolo, Babice n. Svit. – Rajhradice 

 

 



OP ml. žáci sk. B 

bez závad 

 

OP ml. žáci sk. C 

bez závad 

 

  

3. Předání DK OFS Brno-venkov - čl. 24 bod 10 RFS OFS Brno-venkov + §47 bod 4 DŘ 

FAČR (peněžitá pokuta za udělené OT - ŽK) 
 

 OP muži: 

4x ŽK Josef Heidinger (ID: 00040099) – SK Říčany z.s. 

4x ŽK Kryštof Brychta (ID: 99040419) – SK Říčany z.s. 

4x ŽK Michal Fretzer (ID: 97101082) – TJ Sokol Popůvky 

4x ŽK Ondřej Smutný (ID: 99090997) – Tělovýchovná jednota Oslavany, z.s. 

 

 III. A muži: 

8x ŽK Josef Antl (ID: 90100035) – Fotbalový klub Židlochovice, z.s.  

4x ŽK Tomáš Kříž (ID: 88071637) – FC Mokrá-Horákov, z.s. 

4x ŽK Aleš Svícenec (ID: 95030586) – FC Mokrá-Horákov, z.s. 

4x ŽK Aleš Brablec (ID: 94051118) – FC Mokrá-Horákov, z.s. 

4x ŽK Michal Nevěděl (ID: 88091441) – Tělovýchovná jednota Sokol Přísnotice 

4x ŽK Jan Myslín (ID: 00100277) – Tělocvičná jednota Sokol V. Šumice 

 

 III. B muži: 

 4x ŽK Marek Hrnčíř (ID: 95030961) – Tělocvičná jednota Sokol Mělčany 

 

 IV. B muži: 

4x ŽK Petr Pfeifer (ID: 87061997) – Tělovýchovná jednota Sokol Chudčice, z.s. 

 

4. Projednání protestu FK Šlapanice – chybně uvedený konečný výsledek SU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Šlapanice, týkající se chybně uvedeného  

 konečného výsledku v 16. kole St. přípravky sk. A 

 STK provedla dle § 26 bod 2e Procesního řádu FAČR kontrolu a na základě písemného 

vyjádření FK Šlapanice, konstatuje, že dle §27 bod 3 Procesního řádu FAČR uznává protest 

jako důvodný v plném rozsahu. 

 

5. Projednání protestu FK Ořechov – nastoupení hráče v SU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Ořechov, týkající se nastoupení hráče č. 10 Lukáše 

Harise ID: 92081204 v SU 20. kola OP dospělých mezi družstvy Ořechova a Blučiny 

 STK na základě provedené kontroly dle §26 bod 2a Procesního řádu FAČR, zprávy 

delegovaných R, vyjádření KR a vyjádření obou členských klubů konstatuje, že ke dni 

4.5.2022 není schopna prokázat oprávněnost, či neoprávněnost nastoupení výše jmenovaného 

hráče, případ odkládá na termín 11.5.2022 a na zasedání dne 11.5.2022 v 16:00 hod. zve 

následující zástupce klubů a delegované rozhodčí: 

 

Blučina: pp.  hráč č. „10“ Lukáš Haris ID: 92081204, dále Vladimír Kozohorský ID: 

79071993 (vedoucí družstva), Radim Srnec ID: 88121842 (náhradní vedoucí družstva) 

 

Ořechov: David Butler ID: 71010254 (vedoucí družstva) 

 

Delegovaní rozhodčí: Martin Titz ID: 02031511 (hlavní rozhodčí) a Simona Žáková ID: 

01060493 (AR1) 

 



Za účast pozvaných zástupců členských klubů, odpovídá členský klub, za účast pozvaných 

delegovaných rozhodčích, odpovídá KR OFS Brno-venkov!!!!!!!!!!!!!!!!!  

 

6. Projednání protestu FK Budkovice – průběh a události v SU 

 STK obdržela protest fotbalového klubu Budkovice, týkající se událostí, ke kterým došlo 

v průběhu 2. poločasu a po ukončení SU 14. kola IV. B mužů, mezi družstvy Příbram a 

Bukovice 

 STK provedla kontrolu dle § 26 bod 2a -2e Procesního řádu FAČR a na základě písemného 

vyjádření delegovaného R, protest dle § 27 bod 2 Procesního řádu zamítá, jako nedůvodný 

 STK za podání neoprávněného protestu dle přílohy č. 1 Procesního řádu FAČR uděluje 

fotbalovému klubu Budkovice poplatek, ve výši 1000 Kč. 

 

7. Finále Okresního poháru - pořadatelství 

STK vyzývá Všechny fotbalové kluby, které mají zájem o pořadatelství finále Okresního 

poháru konaného ve středu 8.6.2022, aby se přihlásily u sekretáře svazu v termínu do 

15.5.2022. 

 

8. Oslavany - žádost o dodatečné zařazení družstva v kategorii st. přípravky  

STK projednala písemnou žádost od FK Oslavany o dodatečné zařazení družstva „B“ 

v kategorii st. přípravky do skupiny C na losovací číslo „3“ (volný los), jako družstvo Oslavany 

„B“. 

STK žádost FK Oslavany schvaluje a sděluje, že družstvo FK Oslavany si bude individuálně 

domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování (doma/venku) tzv. 

„volný los“.  

Družstvo FK Oslavany v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU. 

 

9. Svratka Brno - žádost o dodatečné zařazení družstev v kategorii ml. žáků  

 STK projednala písemnou žádost od FK Svratka Brno o dodatečné zařazení družstva 

v kategorii ml. žáků do skupiny C na losovací číslo „1“ (volný los), jako družstvo Svratka 

Brno. 

 STK žádost FK Svratka Brno schvaluje a sděluje, že družstvo FK Svratka Brno si bude 

individuálně domlouvat přátelská utkání se soupeři v daném kole, kteří mají dle rozlosování 

(doma/venku) tzv. „volný los“.  

 Družstvo FK Svratka Brno v uvedené kategorii nebude uvedeno v IS FAČR, je proto nutné na 

každé dohodnuté utkání vyplnit papírový ZoU a případně požádat KR OFS Brno-venkov o 

delegování rozhodčích. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace v Želešicích (rekonstrukce 

 mostu) 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí na uzávěrku komunikace v Želešicích – 

viz. popis ze strany FK TJ Viktoria Želešice : 

Od 6.4, je kompletní uzavírka od Brna, dostanou se pouze místní na 

zvláštní povolení od obce, ostatní riskují vysoké pokuty u PČR. 

Jediný legální příjezd k hřišti je ze směru: 

Ořechov-Hajany dále na Brno až po uzavřený most odsud do leva na ulici 

Petra Bezruče až na místo vyznačené v mapce. 

Tam při krajnici zaparkovat, přes mostek dál směr k hřišti pěšky. 

 

 
 

 
11. Upozornění pro fotbalové kluby – uzávěrka komunikace Pozořice 

STK upozorňuje Všechny fotbalové kluby a rozhodčí, že v důsledku výstavby je 

uzavřena komunikace Holubice – Pozořice, do Pozořic je možné přijet pouze po 

komunikaci od Tvarožné. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Hygienicko-epidemiologická pravidla ve vztahu k fotbalu od 1.3.2022  

 

S účinností od 1. března 2022 byla rozhodnutím Vlády ČR zrušena většina opatření 

omezujících konání sportovních utkání a tréninkových aktivit.  

 

Nadále tak již není stanoven žádný limit pro počet sportovců ani diváků, kteří se mohou 

účastnit sportovního utkání čí tréninku. 

V platnosti zůstává pouze povinnost nosit ochranu dýchacích cest, a to při účasti na veřejné i 

soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.  

U vnějších prostor platí tato povinnost v případě, že se akce na jednom místě účastní ve stejném 

čase 30 nebo více osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. 

Aktuálně platná mimořádná opatření MZČR v plném znění jsou pravidelně zveřejňována na 

internetových stránkách www.vlada.cz  

 

DK: 

Všechna rozhodnutí DK, jsou zveřejněna na Úřední desce OFS Brno - venkov, viz. níže: 

 

          https://urednideska.fotbal.cz/uredni-deska-rozhodnuti?officialBoardFilter-subject-id=318  

 

 

Libor Charvát 

sekretář OFS Brno – venkov 
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