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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem českých fotbalových 

rozhodčích v souvislosti se dvěma problematickými kauzami a zkoumáním veřejného 

mínění o činnosti českých fotbalových rozhodčích. Obě kauzy proběhly v českém 

fotbalovém prostředí během ligového ročníku 2015/2016. První kauza se týká 

vystoupení bývalého rozhodčího Libora Kovaříka a jeho několika dalších kolegů proti 

fungování komise rozhodčích FAČR a údajným praktikám místopředsedy fotbalové 

asociace Romana Berbra. Kovaříkova zpověď o údajné tehdejší situaci v českém 

rozhodcovském prostředí byla publikována v srpnu 2015 v deníku Sport a vyvolala 
znepokojení na české fotbalové scéně. Druhou aférou, jež je v této práci v souvislosti 
s rozhodčími analyzována, bylo řízení prvoligového utkání mezi Příbramí a Slavií Praha 

podnapilými rozhodčími Markem Pilným a Jiřím Jechem v květnu 2016. Kvalitativní 

analýze byly v těchto souvislostech podrobeny relevantní mediální příspěvky na třech 

webových zpravodajských serverech se zaměřením na sportovní tematiku, a to 

isport.blesk.cz, sport.idnes.cz a sport.cz. Součástí této bakalářské práce je také výzkum 

veřejného mínění o činnosti českých fotbalových rozhodčích.      
 
 
Abstract 

This bachelor thesis is focused on the media image of Czech football referees in 
connection with two problematic causes and also contains the research of public opinion 
about the activities of Czech football referees. Both mentioned cases took place in the 
Czech football background during the 2015/2016 league season. The first case concerns 
to the statements of former referee Libor Kovařík and his several other colleagues 



 
 

against the functioning of the referees commitee of the Football Association of the 
Czech Republic and against alleged practices of the vice-chairman of the Czech football 
association, Roman Berbr. Kovařík's confession about the alleged situation in the Czech 

football was published in Czech journal Sport in August 2015, and consequently evoked 
concerns in the Czech football scene. The second case, which was analyzed in the 
context of the referees, was the officiating of the first-league match between Příbram 

and Slavia Praha by drunken referees Marek Pilný and Jiří Jech in May 2016. The 
relevant media contributions in the three news online servers focusing on sports, namely 
isport.blesk.cz, sport.idnes.cz and sport.cz, are analysed by the qualitative analysis. The 
research of public opinion about the activities of Czech football referees is also part of 
this thesis.  
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ÚVOD 
Když jsem rozmýšlel téma své bakalářské práce, byl jsem si jednou věcí jistý. 

Budu chtít zkoumat mediálně – sportovní vztah. O jakou konkrétní otázku se bude 

jednat, jsem však delší dobu rozvažoval. Nakonec jsem se rozhodl zaměřit na fotbalové 

prostředí. Aktivního hraní fotbalu jsem sice již před mnoha lety zanechal, 
během prvního ročníku gymnázia jsem se ale začal věnovat činnosti fotbalového 
rozhodčího. Činnosti, která přináší krásné, ale také velmi hořké okamžiky. 

Za největší benefity této aktivity považuji zejména zkvalitnění vlastních 

komunikačních schopností, navazování nových vztahů, ze kterých mohou vznikat i 
dlouholetá přátelství, poznávání nových míst, v neposlední řadě samozřejmě udržování 

fyzické kondice a hlavně – kontakt s fotbalem. Takto to vidím z pozice rozhodčího. Ale 

jak to vidí ostatní, média, hráči nebo veřejnost? Nejsou podle nich rozhodčí pouze 

prodloužené ruce klubů a funkcionářů, kteří prahnou po úspěchu?  
V určité části sportovní veřejnosti může existovat sklon k tomu vidět 

v rozhodčích vykonavatele vyšších zájmů, kteří se snaží, aby byl s konečným 

výsledkem po závěrečném hvizdu spokojenější ten či onen tým. Za rozhodnutími sudích 

potom mohou vidět tendenční řízení.  
Důvěryhodnosti a celkovému obrazu fotbalových rozhodčích pravděpodobně 

uškodily především velké korupční aféry. Prostřednictvím médií se tyto skutečnosti 

dostaly do povědomí i těch lidí, kterým jinak fotbal nic neříká. V roce 2005 došlo 

například ke zdramatizování korupčního skandálu, přičemž hra, kterou napsal Petr 

Čtvrtníček, měla ve své době velký úspěch a některé části replik zůstaly v podvědomí 

diváků až do dnešní doby. To poukazuje na sportovně společenský přesah dané 

problematiky. 
Co si však o českých sudích veřejnost myslí v dnešní době? Jakou roli hrají 

média při vytváření obrazu rozhodčích na naší fotbalové scéně? Stojí při nich, nebo 

spíše proti nim? Toto jsou některé z otázek, které si kladu za cíl touto prací vyhodnotit. 
 
Změny oproti původním tezím bakalářské práce: 
V průběhu psaní bakalářské práce bylo nutné provést jednu zásadní změnu, a tou 

byla náhrada jednoho z analyzovaných médií. Vybrané články na serveru 
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sportovninoviny.cz nebyly již v době analýzy dostupné, proto jsem se rozhodl zvolit 

jiný zpravodajský portál. Novým analyzovaným médiem se tak stal server Sport.cz.  
Další změnou oproti původním tezím bylo posunutí kapitol, týkajících se 

teoretického vymezení kvalitativního a kvantitativního výzkumu, z původně plánované 

teoretické části do metodologické části práce, a to z důvodu vhodnější návaznosti na 

další kapitoly.     
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1. TEORETICKÝ RÁMEC 
1.1.  Vztah sportu a médií 

Sport přitahuje neustálou pozornost široké veřejnosti, z čehož logicky vyplývá, 

že i médií. Mediální organizace nás dennodenně informují nejen o politických či 

společenských záležitostech, přírodních katastrofách a počasí, ale právě také o 

událostech ze světa sportu, což z něj vytváří neodmyslitelnou část lidských životů. Pro 

někoho znamená sport smysl jeho života. Buď se mu sami rekreačně, výkonnostně či 

profesionálně věnují, nebo ho pouze pasivně sledují jako fanoušci, konzumující každý 

den zprávy na internetu, sociálních sítích, televizi a v dalších médiích.        
1.1.1. Sport jako sociálně-kulturní fenomén 
V současné době zaujímá sport jednu z předních pozic ve společenském životě. 

Je nedílnou součástí lokálních sociálních a kulturních struktur, ale přispívá také k 

rozvoji povědomí o okolním světě, např. prostřednictvím mezinárodních sportovních 

událostí, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa, apod. Jedná se o důležitý fenomén 
z hlediska ekonomického, ale také politického či vzdělávacího. Má potenciál přispívat 

k vývoji těch nejchudších oblastí světa a může se podílet na rozvoji cestovního ruchu 

(Sekot, 2008). 
Sport má neopomenutelný kulturní význam. Kulturní pojetí sportu se váže 

k hodnotovému ukotvení, způsobům života a životního stylu v dané lokalitě. Sport lze 
považovat za masovou zábavu a je nezastupitelnou součástí smysluplně naplňovaných 

volnočasových aktivit lidstva (Sekot, 2008).    
Lze jej také označit za tzv. sociální konstrukt, neboť je aktivitou vznikající a 

vyvíjející se ve vzájemném soužití lidí (Sekot, 2003). Působí významným socializačním 

efektem. Socializací rozumíme „komplexní proces, v jehož průběhu se člověk jako 

biologický tvor stává prostřednictvím sociální interakce a komunikace s druhými 

sociální bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti“ (Velký 

sociologický slovník, 1996). V tomto případě můžeme za společnost pokládat sportovní 

tým, klub, sportovní odvětví, skupiny sportovních fanoušků, atd. Sport výraznou měrou 

pomáhá začlenit se do společnosti a identifikovat se s ní. Mezinárodní sportovní 

organizace upozorňují prostřednictvím sportu na globální problémy civilizace a usilují o 

stírání rozdílů sociálních, náboženských, politických či rasových.  
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Sport je fenoménem celospolečenského významu. Tak jako politika ovlivňuje 
životy těch, kteří se o ni vůbec nezajímají, lze říct, že také sport jakožto sociální 

instituce působí i na ty, kteří v životě nesportovali. Tento celospolečenský význam je 

umocněn např. návštěvami významných politiků na sportovních akcích, přijímání 

úspěšných sportovců státníky, apod. (Flemr, Vajlent, 2010). 
1.1.2. Komercionalizace sportu 
Od konce 19. století, zejména ale v průběhu století dvacátého, vytvářela 

sportovní odvětví svoji profesionální složku. Současně s tím pomalu docházelo 

k přeměňování profesionálního sportu na obchodní a komerčně orientovanou záležitost. 
Tato transformace měla vliv na charakter sportu jako takového, protože měla za 

následek změny v hodnotách sportu, administrativě nebo dokonce i v samotném řízení 

utkání rozhodčími. Podstatně totiž začala vzrůstat jejich důležitost a odpovědnost za 

rozhodnutí (Webb, 2016). 
Důležitý vztah mezi sportem a ekonomikou reflektují enormní přílivy finančních 

prostředků zejména do vrcholového sportu. Jako příklady lze uvést stavby moderních 

sportovních arén, sportovní sponzoring, sázky na sportovní výsledky a obzvláště 

astronomické příjmy sportovních hvězd (Sekot, 2003). 
Zapomenout nelze na obrovské částky plynoucí z televizních práv na sportovní 

soutěže. Například příjmy za televizní práva nejvyšší anglické fotbalové soutěže 

Premier League, která se těší celosvětové popularitě, přesáhly v roce 2016 pět miliard 

liber.1 Tyto neuvěřitelné investice velkých mediálních organizací však vycházejí ze 

skutečnosti, že lidé jsou v řádu milionů (v případě mezinárodních soutěží i sta milionů 

či miliard) ochotni strávit několik hodin denně před televizní obrazovkou, emotivně 

vzrušeni sportovním výkonem svých idolů a jsou ochotni za tuto možnost zaplatit 

(Sekot, 2003). 
1.1.3. Mediální sport 
Vztahům a spojitostem mezi médii a sportem se věnuje celá řada odborných 

publikací a článků. Na otázku, proč jsou tyto dva fenomény v různých souvislostech 
                                                           
1 Premier League TV rights: Sky and BT pay £5.1bn for live games. BBC [online]. 2015 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: http://www.bbc.com/sport/football/31357409 
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podrobovány nejrůznějším výzkumům, můžeme odpovědět slovy Davida Rowa, který 
ve své publikaci Sport, Culture and Media označuje sport a média za dvě nejsilnější 

kulturní síly naší doby (Rowe, 2004). 
Média a sport byly dlouho považovány za dvě samostatné instituce. Sportovní 

obsah však umožnil médiím proniknout k žádoucímu a jinak často obtížně 

dosažitelnému publiku, zatímco publicita a finance plynoucí z mediálních institucí 

pomohly sportu stát se trvaleji více ziskovým a kulturně důležitým (Bellamy, 1998 in 

Raney, Bryant, 2006). Lawrence Wenner tvrdí, že prohlubování vztahů mezi sportem a 

komunikací dalo vzniknout novému, zcela samostatnému institutu – mediálnímu sportu, 
který je hoden vlastního zkoumání (Wenner, 1998).  Dle Sekota je mediální sport, 

obdobně jako jiné oblasti kulturního života, vytvářen, organizován a také ovládán lidmi, 

jejichž ideje jsou odvozovány z jejich sociální zkušenosti. Z tohoto důvodu můžeme 

sportovní média považovat za sociálně konstruovaný fenomén (Sekot, 2003).  
Propojení mezi médii a sportem se věnuje také David Stead z University 

Loughborough v Anglii. Ve své studii uvádí, že v mnoha ohledech jsou jak současný 

sport, tak i dnešní média výsledkem, ba dokonce symbolem pro dalekosáhlé sociální, 

ekonomické a technologické změny, charakterizující dvacáté století (Stead, 2008).  
V jednadvacátém století se navíc vztahy mezi sportem a médii podstatně více 

utvrdily „množením“ tzv. nových médií (Galily, Tamir, 2014). Od konce osmdesátých 

let, kdy se začala nová média, jako satelitní televize, internet a mobilní telefony, 

rozvíjet, začalo docházet k restrukturalizaci tradičních médií, což mělo mimo jiné za 
následek změnu vztahů mezi médii a sportovními fanoušky (Cleland, 2011). Tomuto 
tématu se ve svých studiích věnovali např. Jamie Cleland, John Price, Neil Farrington či 

Lee Hall. 
Řada autorů se věnuje vlivům a dopadům médií na sport a jeho součásti, např. na 

sportovní rozhodčí. Z těch novodobějších autorů můžeme zmínit Toma Webba 2 
z univerzity v Portsmouthu, jehož primárním zaměřením je výzkum elitních rozhodčích 

ve fotbale. Jeho práce Referees and the media: a difficult relationship but an 
unavoidable neccesity nebo Knight of the Whistle: W. P. Harper and the Impact of the 

                                                           2 Staff: Dr Tom Webb. University of Portsmouth [online]. [cit. 2017-04-1]. Dostupné z: http://www.port.ac.uk/department-of-sport-and-exercise-science/staff/dr-tom-webb.html 
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Media on an Association Football Referee zkoumají vztahy a tlaky, které jsou na 

vrcholové rozhodčí ze strany médií a veřejnosti kladeny (blíže v kapitole 1.3.2).     
Fotbal si v těchto mediálně-sportovních studiích zajišťuje, a to i přes obrovské 

spektrum sportovních odvětví, výjimečnou pozornost. Pokud se obecně zamýšlíme nad 

množstvím mediální pozornosti, která se ke konkrétním sportovním odvětvím upírá, 

můžeme vycházet z hypotézy, že čím je popularita daného sportu vyšší, tím více 

mediální pozornosti logicky získává. Z tohoto důvodu lze předpokládat, že fotbal, 
jakožto světový sport číslo jedna, je, a pravděpodobně ještě dlouho bude, 
nemedializovanějším a současně i nejstudovanějším sportem.  

1.2. Mediální reprezentace a stereotypy 
Cílem této práce je zkoumání mediálního obrazu českých fotbalových 

rozhodčích ve vybraných médiích, Proto považuji za důležité zmínit to, jak takový 

mediální obraz vzniká. 
Jelikož mají média tendenci některé objekty či aktéry mediálních sdělení 

znázorňovat ustáleným způsobem, mohou vznikat jejich mediální reprezentace 
(Trampota, 2006). V kontextu mediálních studií rozumíme reprezentací proces, ve 

kterém jsou abstraktním ideologickým pojmům přisuzovány konkrétní podoby (Jirák, 

Köpplová, 2003). Reprezentace, které jsou nabízené médii, se však mohou v různé míře 

odlišovat od skutečné reality popisovaného (Trampota, 2006). 
Podle ustálenosti způsobu zobrazování a vztahu k realitě lze rozlišovat různé 

úrovně reprezentace, mezi které zahrnujeme typ, archetyp a stereotyp, přičemž každému 

z těchto označení náleží jiná intenzita ustálenosti mezi reprezentovaným a popisovaným 

a odlišná podoba vztahu mezi popisovaným a reálným (Trampota, 2006).      
 Typ, dle Trampoty (2006), představuje „opakovanou prezentaci jeho 

konkrétního projevu, kde se klade důraz na posílení určité vlastnosti, která se opakuje i 

ve spojitosti s dalšími představiteli tohoto typu“. Archetyp je Trampotou popisován 
jako „opakující se reprezentace, která je zakořeněna v dané kultuře a nejčastěji se týká 

základních hodnot a principů dané společnosti“. 
 Třetí úroveň reprezentace, tzv. stereotyp, lze vyložit jako zjednodušenou a 

zkreslenou reprezentaci, která se objevuje kontinuálně po delší dobu. „Stereotypy se 
ukládají ve vědomí jedinců či společnosti a stávají se tak stabilními hodnotícími soudy, 
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obrazy, které jsou spojené s pocitem obecné platnosti“ (Jirák, Köpplová, 2009). 
Stereotyp může být i přehnanou představou spojovanou s určitou kategorií (Allport, 

1954 in Trampota, 2006).   
Ke stereotypizaci dochází zvláště tam, kde publikum nemá vlastní zkušenosti. Je tak 

velmi pravděpodobné, že bude považovat za „skutečnost“ to, co o konkrétní sociální 

skupině nabízejí média (Jirák, Köpplová, 2003).  
Dle Jiráka a Köpplové (2009) jsou stereotypy „nevyhnutelnou součástí sociální 

konstrukce skutečnosti, mohou být zdrojem utváření předsudků, reprezentovat mocenské 

vztahy, napětí a konflikty, které jsou za nimi skryty, např. o „nepřizpůsobivých“ 

Romech, „přihlouplých blondýnách“,“ či z pohledu této práce např. o „úplatných 

rozhodčích“.         
1.3. Fotbaloví rozhodčí 

1.3.1. Postava rozhodčího 
Rozhodčím ve sportu obecně rozumíme osobu, která je součástí hry, zodpovídá 

za její férový průběh, a která dohlíží na to, aby byla v souladu se stanovenými pravidly. 
Taková osoba proto musí být tím nejlepším znalcem pravidel na daném sportovišti. 

Očekává se od ní stoprocentní objektivita v řízení. Kromě zmíněného spravedlivého 

řízení ale musí také dbát na zachování sportovního charakteru a krásy hry tak, aby byla 

potlačena surovost, přehnaná tvrdost a nedisciplinovanost (Kureš et. al., 2016). 
Z toho také vyplývá, že taková osoba musí být výborně připravena nejen po 

teoretické stránce, ale že kromě základního fyzického fondu musí disponovat i solidní 

psychickou odolností a schopností komunikovat a promptně řešit nastalé situace.  
Citace italského sportovního novináře Darwina Pastorina čtenářům pomůže 

přiblížit svět rozhodčích a vztah jejich okolí k nim: „Poznal jsem za své kariéry hodně 

rozhodčích a všichni v sobě tajili zádumčivost, snad vzklíčenou z těžkých začátků na 

nechráněných hřištích, bez zastání mužů zákona, napospas holobradým synům vzteklých 

otců, nedůtklivým trenérům, bezohledným hráčům. Mnohým v tváři hrály jizvy po 

pěstích, lahvích a kamenech. Bláznivé příhody, dlouhé hodiny vězení v šatně, útěky 

v kufru auta jako ze špionážního filmu, chuť všeho nechat. (…) Dá se hrát bez středního 

útočníka, ale nejde to bez člověka, který běhá, běhá a běhá a ani dotknout míče se 
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nesmí, ani si prožít potlesk, ten upřímný, dlouhý potlesk, z jakého někdy zamrazí 

v zádech.“ (Collina, 2003).  
Úryvek poukazuje na skutečnost, že pozice rozhodčího je velmi složitě 

uchopitelná. Na jednu stranu je neopomenutelnou součástí jakékoliv hry, bývá však 

často vystaven obrovskému vnějšímu tlaku přímo ze strany sportovců, pracovníků 

v družstvech, vedení klubů, ale i od zastřešujících fotbalových orgánů, jakými jsou 

fotbalové svazy a asociace.  
Respekt k rozhodnutím sudích přímo na hřišti souvisí s profesionalitou 

konkrétních sportovních družstev a individuálních hráčů. Jediné písknutí do píšťalky 

totiž může kromě zmaření sportovního snažení celého družstva zhatit postupy do 

finančně zajímavě dotovaných soutěží, nebo naopak zapříčinit sestupy do nižších 
soutěží a snížení zájmu sponzorů, což může mít za následek existenční problémy klubu 
a jeho zaměstnanců. 

Mimo hřiště je tlak na rozhodčího vyvíjen od sportovních fanoušků, či v případě 

vrcholového sportu také médií. Jak je tlak silný, je obecně závislé na dalších faktorech, 

jimiž jsou např. společenský a kulturní původ. Mnohokrát silnější psychickou odolností 

musí rozhodčí disponovat v soutěžích zemí bývalé Jugoslávie nebo Turecka, neboť 

v těchto zemích jsou reakce na zásadní rozhodnutí rozhodčích v utkání mnohem silnější 

než ve fotbalově vyspělejších zemích, což je dáno horkokrevnější mentalitou zdejších 

fanoušků. 
1.3.2. Média a jejich vliv na rozhodčí 
Růst globálního televizního pokrytí související s rozvojem satelitních 

technologií zapříčinil, že množství profesionálních sportů začalo ze zvyšující se 

pozornosti výrazněji profitovat (Webb, 2016). Zvýšená pozornost médií a příjemců 
měla za následek, že vzrostla úloha všech zúčastněných ve hře – hráčů, manažerů, ale 

právě i rozhodčích. Rozvoj technologií s sebou přinesl specifické tlaky na rozhodčí 
(Webb, 2016).  

Běžnou součástí moderního fotbalu a mediální konzumace se tak stalo podrobné 
hodnocení, analyzování a rozebírání výkonu rozhodčích (Webb, 2016). Během 

televizních přenosů fotbalových utkání jsou několikrát, ze zpomalených záběrů a 
z několika úhlů, rozebírány sporné momenty, na jejichž vyhodnocení má rozhodčí 

maximálně několik vteřin a vidí je pouze z jediného úhlu a v plné rychlosti. V dobách, 
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kdy zápasy snímalo jen pár kamer, nemohly záběry konkurovat tomu, co vidělo lidské 

oko rozhodčího. Technologie však postoupily obrovskými kroky, což způsobilo 

nerovný souboj rozhodčího a médií (Collina, 2003).  
Prokázání chyby rozhodčího může dále zapříčinit diskuzi tisíců diváků nejen u 

televize, ale v dnešní době zejména na sociálních sítích, nad tím, čím bylo špatné 

rozhodnutí zapříčiněno – zda verdikt nebyl způsoben korupčním jednáním a nevyplynul 

z tendenčního řízení utkání, či jaké jiné okolnosti vedly rozhodčího k chybě. Tyto 
diskuze bývají často zapříčiněné špatnými zkušenostmi – korupčními skandály, aférami 

sudích nebo celkovou fotbalovou náladou v daném prostředí.  
Otázkou také je, jak velký tlak si rozhodčí sami k sobě připouští. Jeden 

z nejlepších fotbalových sudí historie Ital Pierluigi Collina v knize Moje pravidla hry 
uvedl: „Jestli si čtou rozhodčí svá hodnocení v novinách? Samozřejmě že ano, nemá 

cenu nic tajit,“ (Collina, 2003). 
1.4. Vybrané aféry a kauzy českých rozhodčích v minulosti 

1.4.1. Korupční skandály v roce 2004 
Nejtemnějším rokem pro český fotbal byl bezpochyby rok 2004. V tomto roce 

bylo totiž odhaleno několik korupčních jednání, která zapříčinila ovlivňování zápasů 

nejvyšší české fotbalové ligy, tehdy Gambrinus ligy.  
Díky policejním odposlechům telefonních hovorů mezi rozhodčími a 

funkcionáři, které se praktikovaly již od podzimu 2003, se přišlo hned na několik 
případů uplácení (Boom, 2012). Za nejvýznamnější lze jednoznačně pokládat ty 

v souvislosti se zápasy klubů 1. FC Synot a FK Viktoria Žižkov. 
Celá kauza odstartovala zadržením rozhodčího Stanislava Hrušky a manažera 

klubu 1. FC Synot Jaroslava Hastíka na benzinové pumpě nedaleko Vyškova. Hastík 

měl tehdy u sebe 175 tisíc Kč v hotovosti, což měl být přislíbený úplatek za ovlivnění 

zápasu Synotu se Spartou Praha (Boom, 2012). To byl však pouhý začátek kauzy. 

Policejními odposlechy a vyšetřováním se postupně odhalovaly další korupční akty. 

Kromě rozhodčího Hrušky byli obviněni např. sudí Václav Zejda, Bohuslav Krátký a 

Josef Dvořáček, kteří obdrželi dohromady 160 tisíc Kč za ovlivnění zápasu Blšany – 
Synot. Mezi obviněné tehdy patřil také další rozhodčí Jaromír Hlaváč, který fungoval v 

pozici zprostředkovatele (Felt, 2005). Dalším rozhodčím, obviněným z korupce 
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v souvislosti se slováckým klubem, byl Eduard Cichý za zmanipulování utkání Synot – 
Teplice.3 Sedmým rozhodčím, obviněným z přijetí úplatku, byl potom Petr Řehoř. 
Vyjma zmíněných rozhodčích byli vyšetřováni ještě další dva funkcionáři Synotu Ivo 

Valenta a Igor Štefanko.
4  

Výsledkem vyšetřování bylo – z hlediska právního – rozdání podmíněných 

trestů odnětí svobody všem zúčastněným v době trvání od tří do deseti měsíců a 

peněžitých trestů. Rozhodčím byly uděleny tresty zákazu výkonu funkce v rozmezí 

dvou až pěti let, manažer Hastík nesměl figurovat jako funkcionář po dobu pěti let a dva 

roky zákazu funkcionaření obdržel jeho kolega Štefanko.
5 

Klub z Uherského Hradiště přišel v následující sezoně o dvanáct bodů v ligové 

tabulce a po ukončení spolupráce s firmou Synot změnil svůj název na 1. FC Slovácko. 
Přestože se tento moravský klub zapsal aférou do historie českého fotbalu negativně, o 
své fanoušky nepřišel a v současnosti hraje stabilně v první lize. O fanoušky, a hlavně o 

důvěru veřejnosti, však právě tehdy přišla velká část ligových rozhodčích.  
Odposlechy totiž odhalily i další závažná korupční jednání. Tentokrát byl 

v hlavní roli sportovní ředitel fotbalového klubu Viktoria Žižkov Ivan Horník, jenž se 

stal hlavní, zejména mediální, postavou celé kauzy v roce 2004.  
Ivan Horník tehdy sliboval úplatky rozhodčím za ovlivnění utkání, a to dokonce 

i jiných než vlastního klubu. V jeho zájmu bylo mimo jiné např. udělení karet hráčům 

ligových celků proto, aby s nimi bylo vedeno disciplinární řízení, které vedlo 

k pozastavení činnosti. Tento hráč poté nemohl nastoupit proti Žižkovu v dalších 

ligových utkáních.  
Celá kauza vyvrcholila potrestáním sedmnácti rozhodčích, pěti klubů a pěti 

delegátů svazu, přičemž disciplinární komise fotbalového svazu udělila pokuty 

v celkové výši téměř čtyři miliony korun (Konečná, 2014). Ivan Horník byl v roce 2006 
                                                           3 Obviněn další sudí, zase je v tom Synot. Sport | iDNES.cz [online]. Praha, 2004 [cit. 2016-12-
28]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/obvinen-dalsi-sudi-zase-je-v-tom-synot-dxc-/fotbal.aspx?c=A040604_172108_fotbal_mn 
4 V korupční aféře obviněn i šéf Synotu Valenta. Sport | iDNES.cz [online]. Praha, 2004 [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/krimi/34295-v-korupcni-afere-obvinen-i-sef-synotu-valenta.html 5 Korupční aféra 1. FC Synot: soud rozdal podmíněné tresty. Týden.cz [online]. 2004 [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/gambrinus-liga/korupcni-afera-1-fc-synot-soud-rozdal-podminene-tresty_25985.html 
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odsouzen k podmíněnému sedmiměsíčnímu trestu odnětí svobody s pětiletou zkušební 

dobou, zákazem činnosti ve fotbale na deset let a pokutě 900 000 korun.
6 

Ivan Horník se po zveřejnění přepisů odposlechů stal symbolem pro korupční 

jednání a manipulaci s rozhodčími v českém fotbale. Petr Čtvrtníček napsal divadelní 

hru, jejíž scénář byl sestaven z přepisů policejních odposlechů rozhovorů mezi 

Horníkem a Milanem Brabcem, tehdejším šéfem komise rozhodčích Českomoravského 

fotbalového svazu. Repliky ze hry, ve které exceloval sám Čtvrtníček a Jiří Lábus, 

doslova zlidověly – např. notoricky známým slovním spojením „kapříci připluli.“ 
1.4.2. Aféra kabely Daniela Křetínského 
V září 2012 se v rámci první fotbalové ligy odehrálo jedno z nejprestižnějších 

utkání, jaké může v současné době nejvyšší česká soutěž nabídnout, a to mezi Viktorií 

Plzeň a AC Spartou Praha. Tato utkání všeobecně vzbuzují mnoho emocí.  
V inkriminovaném utkání Viktoria zvítězila díky brance z penalty, která byla 

chybně odpískána po nafilmovaném pádu Davida Limberského rozhodčím Radkem 

Matějkem. Toto pochybení způsobilo konec Matějkovy rozhodcovské kariéry.  
Následující den navštívil majitel Sparty Daniel Křetínský sídlo FAČR na 

Strahově. Křetínský přijel seznámit předsedu asociace Peltu s obavami a informacemi 
o dlouhodobějším tendenčním řízení v české první lize. Médii se nechal vyfotit 
s brašnou v ruce, což mělo za následek spekulace o tom, že právě ta obsahovala důkazy 
o ovlivňování utkání, a stala se symbolem této kauzy. „Informace od pana doktora 

Křetínského byla předávána ústní formou, nikdy nebylo hovořeno o tom, že by přinesl 

důkazy v nějaké tašce. K předání dokumentů nedošlo," prohlásil později bezpečnostní 

manažer FAČR Martin Synecký.
7 

                                                           6 Ivánku, kamaráde… Od vypuknutí úplatkářské aféry uplynulo 10 let. Sport | iDNES.cz [online]. 2014 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: k http://fotbal.idnes.cz/deset-let-od-vypuknuti-korupcni-afery-ve-fotbale-synot-zizkov-p7g-/fotbal.aspx?c=A140429_170919_fotbal_min 7 FAČR kryje viníky v kauze Křetínského tašky, říká Golda. Asociace se brání. Hospodářské noviny [online]. 2013 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-60981010-facr-kryje-viniky-v-kauze-kretinskeho-tasky-rika-golda-asociace-se-brani 
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Pelta po této schůzce médiím pověděl: „Jsem otřesen. Jeví se to velmi vážně, 

budeme se tím muset intenzivně zabývat.“ 8 FAČR následně předala zajištěné informace 

protikorupční policii. 
Po necelých dvou měsících vystoupil s důležitým oznámením rozhodčí Tomáš 

Adámek. Přiznal se, že na jaře 2012 přijal úplatek 200 tisíc Kč za ovlivnění utkání 

Jablonec – Plzeň ve prospěch hostů.
9 Úplatek mu měl přislíbit a následně vyplatit 

funkcionář Martin Svoboda, ve fotbalovém prostředí známý pod přezdívkou Chřestýš.
10 

Kromě Adámka měl být o ovlivnění utkání informován také asistent rozhodčího v tomto 
utkání Pavel Býma. Soudní jednání však v roce 2014 nedošlo k závěru, že by byla tato 

obvinění založena na pravdě. Soud všechny zmíněné účastníky zprostil obžaloby.
11 

Celá aféra nakonec k žádnému rozřešení nedospěla. Bývalý předseda 

disciplinární komise FAČR Jiří Golda médiím řekl, že vedení asociace policii nepředalo 

všechny důkazní materiály. „Podle mého názoru je důvod, proč vedení asociace nemělo 

zájem na vyšetření Křetínského kabely, ten, že se to bezprostředně týká lidí z nejvyšších 

pater fotbalu," uvedl. 12 Veřejnost se nakonec žádných konkrétních informací 

nedočkala. Zůstaly pouze další pochybnosti o čistotě a transparentnosti českého fotbalu. 
1.4.3. Utkání České Budějovice - Příbram 
Na jaře 2013 se odehrálo utkání první ligy mezi kluby Dynamo České 

Budějovice a 1. FK Příbram. Oba kluby se pohybovaly na posledních místech tabulky, 

proto pro ně bylo toto jarní utkání jedno z klíčových. Utkání řídil Drahoslav Drábek. 
Ten se v zápase dopustil několika závažných pochybení. Patřilo mezi ně nařízení 

                                                           8 Křetínský navštívil Peltu a předložil důkazy. Jsem zdrcen, řekl šéf FAČR. iSport [online]. 2012 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-korupcni-afera/130150/kretinsky-navstivil-peltu-a-predlozil-dukazy-jsem-zdrcen-rekl-sef-facr.html 9 Sudí Adámek údajně přijal 200 tisíc za ovlivnění duelu Jablonec - Plzeň. Sport | iDNES.cz [online]. 2012 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/rozhodci-adamek-udajne-prijal-200-tisic-za-ovlivneni-duelu-jablonec-plzen-1ag-/fotbal.aspx?c=A121108_085439_fotbal_par 10 tamtéž  11 Křetínského kabela žádnou korupční bombu neobsahovala, Adámek, Býma a Svoboda 

zproštěni obžaloby. Sport.cz [online]. 2014 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/581094-kretinskeho-kabela-zadnou-korupcni-bombu-neobsahovala-adamek-byma-a-svoboda-zprosteni-obzaloby.html 12 FAČR kryje viníky v kauze Křetínského tašky, říká Golda. Asociace se brání. Hospodářské noviny [online]. 2013 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://ihned.cz/c1-60981010-facr-kryje-viniky-v-kauze-kretinskeho-tasky-rika-golda-asociace-se-brani 
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pokutového kopu proti domácímu celku za faul, který nikdo jiný neviděl, dokonce ho 

nezachytily ani televizní kamery. Dalším důležitým momentem bylo vyloučení 

domácího hráče Jakuba Řezníčka po dvou netakticky udělených žlutých kartách. Hosté 

z Příbrami zvítězili 0:1 a na výkon rozhodčího Drábka se snesla vlna kritiky.  
Vzápětí se vyrojilo hned několik obvinění z cílené manipulace v tomto utkání. 

Bezprostředně po zápase podal jihočeský celek protest proti tendenčnímu řízení 

rozhodčího Drábka. Karel Poborský, tehdejší člen představenstva Dynama, prozradil: 

„Před zápasem za mnou přišli někteří hráči a říkali mi: Hele, byl jsem kontaktovaný, 

aby ten zápas dopadl blbě.“ Údajně to byl telefonát z Příbrami od Romana Rogoze, 
funkcionáře, považovaného v zákulisí za znalce v oboru "práce s rozhodčími".

13 
Jihočeši byli přesvědčení, že je chtěl rozhodčí Drábek účelně poškodit.  

Tuto teorii velmi rázně odmítl šéf příbramského klubu Jaroslav Starka. Přitom 

asi měsíc před popisovaným utkáním do médií tento muž pronesl: „V lize se budou dít 

zvláštní věci, doufám, že nás minou a že třeba taky někdy zvláštně vyhrajeme nebo já 

nevím….“
14  

Celá kauza skončila vyřazením sudího Drábka z listiny rozhodčích 

profesionálních soutěží. Konkrétní důkazy o ovlivnění utkání se nikdy neobjevily.  
1.4.4. Korupční kauza ve Středočeském kraji 

 Byť tato kauza nebyla nikterak výrazně mediálně zajímavá a veřejností 

postřehnutá, vyzdvihuji jí. Demonstruje fakt, že korupcí mohou být poznamenané i 

amatérské fotbalové soutěže. 
V létě 2016 bylo obviněno 19 fotbalových činovníků, zejména rozhodčích, za 

ovlivňování desítek zápasů nižších soutěží ve Středočeském kraji v roce 2013. Úplatky 

se pohybovaly ve výši tisíců korun. Nejtěžší trest si od soudu odnesl rozhodčí Jan Beran 

– 18 měsíců podmíněně. 
15 

                                                           13 Poborský: Zajeli nám i do hráčů. Starka: Nesmysl. Aktuálně.cz [online]. 2013 [cit. 2016-12-
21]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/poborsky-zajeli-nam-i-do-hracu-starka-nesmysl/r~88c7f5469f5911e2b7c3002590604f2e/ 
14 Příbramský šéf Starka podivnou výhru předpověděl, Poborský z Budějovic mluví o korupci. Český rozhlas [online]. 2013 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/1196968 15 Mělnický soud uložil podmínky v kauze fotbalové korupce. České noviny [online]. 2016 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/melnicky-soud-ulozil-podminky-v-kauze-fotbalove-korupce/1378276 
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Z celé kauzy je potřebné vyvodit závěr, že pokud se s ovlivňováním rozhodčích 

začíná již na amatérských úrovních, je nasnadě, že ve vyšších výkonnostních patrech 

hrozí riziko podobných jednání stejně tak. Rozdíl je pouze v pozornosti, která se k 
profesionálnímu a amatérskému fotbalu upírá a zvýšené možnosti odhalení v případě 

profesionálního prostředí. 
1.5. Události SYNOT ligy 2015/2016 související s českými rozhodčími 

1.5.1. Kauza Kovařík vs. Berbr 
Na začátku ligové sezóny 2015/2016 překvapivě ukončil kariéru profesionálního 

rozhodčího zkušený sudí Libor Kovařík. Kovařík, který byl dokonce na mezinárodní 

listině rozhodčích světové federace FIFA a kvalitativně patřil k české rozhodcovské 

špičce, však neskončil např. kvůli závažným pochybením v řízení zápasů nebo snad ze 
zdravotních důvodů. Rozhodl se zanechat úspěšné kariéry z vlastní vůle. Důvodem byla 

situace ve vedení Komise rozhodčích FAČR. V rozhovoru pro deník Sport v srpnu 2015 
uvedl, že ji, podle něj, fakticky řídil místopředseda FAČR Roman Berbr namísto 

tehdejší oficiální předsedkyně komise Dagmar Damkové, která je Berbrovou 
partnerkou. Osobnost Romana Berbra je pro část české fotbalové veřejnosti trnem v oku 
zejména kvůli své politické minulosti (byl agentem StB, k čemuž se sám přiznal) 16, ale 
také kvůli blízkému vztahu k fotbalovému klubu FC Viktoria Plzeň.  

Kovařík ve svém vyjádření sdělil, v jakých podmínkách se čeští profesionální 

rozhodčí údajně pohybují. Prozradil, jaké údajné praktiky Berbr provozuje – má se 
jednat o výhružky, šikanu, ponižování či zastrašování. V rozhovoru popsal, že čeští 

rozhodčí čelí velkému tlaku od místopředsedy asociace.
17  

K vydání prohlášení se po několika týdnech rozhodli také další bývalí 

Kovaříkovi kolegové. Byli jimi jeho jmenovec Tomáš Kovařík, dále Antonín Kordula a 

Radek Kocián. Všichni uvedení podpořili Libora Kovaříka a oficiálně vystoupili proti 
vedení Komise rozhodčích. 
                                                                                                                                                                          
 
16 Berbr přiznal spolupráci s StB. Utužilo mě to, říká. Česká televize [online]. 2013 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/sport/fotbal/230287-berbr-priznal-spolupraci-s-stb-utuzilo-me-to-rika/ 
17 Celá zpověď sudího Kovaříka: Jak Berbr řídí i ponižuje rozhodčí? iSport [online]. 2015 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244752/cela-zpoved-sudiho-kovarika-jak-berbr-ridi-i-ponizuje-rozhodci.html 
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Berbr s  Damkovou všechna obvinění o šikanování rozhodčích rázně odmítli. Za 
své nadřízené se postavili také někteří přední rozhodčí.„Moje zkušenost je taková, že 

pokud s námi mluví místopředseda Berbr, tak vyjadřuje vždy pouze svůj osobní názor, 

byť bývá někdy kritický. S ponižováním, o němž mluvil pan Kovařík, jsem se rozhodně 

na žádném semináři nesetkal,“ uvedl přední český rozhodčí Pavel Královec.
18 

Berbr s Damkovou podali žalobu  na ochranu osobnosti na všechny osoby, které 

proti nim veřejně vystoupili. Po Tomášovi Kovaříkovi, Kordulovi a Kociánovi požadují 
veřejnou omluvu, po Liborovi Kovaříkovi požadují kromě omluvy odškodné ve výši 

800 tisíc Kč.
19  

Žaloby byly podány na začátku roku 2016. V průběhu stejného roku proběhly i 
první soudní procesy. Na konci července nařídila soudkyně Donka Vocetková žalobcům 

a obžalovanému Liborovi Kovaříkovi, aby se pokusili, prostřednictvím třetí nezávislé 

osoby, mediátora, nalézt smír. Z říjnového setkání ale údajně dohoda nevzešla, a proto 

bude kauza pravděpodobně pokračovat před soudem. 20       
V říjnu 2016 rozhodl okresní soud v Hodoníně, že bývalý rozhodčí Kordula se 

za své výroky omlouvat nemusí, neboť nebyly nijak urážející, a protože se nejednalo o 
štvavou mediální kampaň.

21 O několik dní později zrušil Městský soud v Praze verdikt 
soudu nižší instance, podle kterého se měl Tomáš Kovařík žalobcům omluvit.22 Žalobu 

                                                           
18 Berbr i Damková odmítli veškerá obvinění, zastali se jich i rozhodčí Královec s Jílkem. Česká rozhlas [online]. 2015 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/zpravy/fotbal/_zprava/berbr-i-damkova-odmitli-veskera-obvineni-zastali-se-jich-i-rozhodci-kralovec-s-jilkem--1526416 
19 Kauza Berbr: Soudkyně zamítla všechny svědky, Kovařík se odvolá. iSport [online]. 2016 [cit. 2016-12-21]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/268187/kauza-berbr-soudkyne-zamitla-vsechny-svedky-kovarik-se-odvola.html 20 Berbr opět neuspěl: Kovařík se mu neomluví, v Praze 9 musejí vyměnit soudce. EFotbal.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: http://www.efotbal.cz/clanek-170251-Berbr-opet-neuspel-Kovarik-se-mu-neomluvi,-v%C2%A0Praze-9-museji-vymenit-soudce.html 21 Berbr s Damkovou prohráli první soud s rozhodčími. Kordula se omlouvat 

nemusí. Aktuálně.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/ceska-liga/berbr-s-damkovou-prohrali-prvni-soud-s-rozhodcimi-kordula-se/r~098776328ecd11e69966002590604f2e/?_ga=1.90477458.901722794.1482835756 22 Tomáš Kovařík se Berbrovi omlouvat nemusí, jeho případ se vrací k první instanci, k jinému soudci. Aktuálně.cz [online]. 2016 [cit. 2016-12-22]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/tomas-kovarik-se-berbrovi-omlouvat-nemusi-jeho-pripad-se-vra/r~b8d5f47e912a11e682c20025900fea04/?_ga=1.52689696.901722794.1482835756 
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obdržel také poslední zmiňovaný Radek Kocián, soudní jednání v této věci však ještě 

neproběhlo. 
1.5.2. Aféra s podnapilými rozhodčími v Příbrami 
Jedním z osmi utkání předposledního 29. kola SYNOT ligy 2015/2016 byl zápas 

mezi 1. FK Příbram a SK Slavia Praha. Toto utkání se však do historie nezapsalo 

sportovním výsledkem, nýbrž excesy rozhodčích, kteří byli k utkání delegováni. 
Čtvrtý rozhodčí Marek Pilný a brankový rozhodčí Jiří Jech se totiž podíleli na 

řízení utkání pod vlivem alkoholu. Rozhodčí Pilný podle očitých svědků těžko držel 

rovnováhu, padal, chvíli běhal souběžně s asistentem rozhodčího a napodoboval jeho 

pohyby. Po deseti minutách ho začal hlídat pracovník ochranky a po poločasové 

přestávce se už na hřiště nevrátil.
23 Brankový sudí Jech vykazoval menší známky 

podnapilosti než jeho kolega Pilný. Televizní záběry však dosvědčily, že se během 

utkání dokonce vymočil na hřiště. 
Již následující den přišly tvrdé tresty. Komise rozhodčích FAČR provinilé 

okamžitě vyřadila z listiny rozhodčích pro profesionální soutěže. V ten samý den 

proběhlo zasedání rozhodčích, na které se dostavil sudí Jech. „Pan Jech se nijak 

neobhajoval, protože ví, že by to bylo kontraproduktivní. Jen se omluvil, že způsobil 

škodu českému fotbalu a přijme jakýkoli trest," okomentoval situaci předseda FAČR 

Miroslav Pelta. K dané věci ještě doplnil: „Zažil jsem toho ve fotbale hodně, ale tohle 

překonalo všechno. Mám povahu řešit vše diplomatickou cestou s klidnou hlavou, ale v 

tomhle případě je škoda, že nemáme trest smrti, ale jen doživotí. Protože ohrozit 

produkt českého fotbalu nemá obdoby. Něco takového je absolutně nemyslitelné." 
24 

Oba rozhodčí obdrželi od disciplinární komise dvouletý zákaz výkonu funkce 

rozhodčího, sudí Pilný pokutu 150 tisíc Kč, Jech o 50 tisíc méně. 
25     

      
                                                           23 Komise rozhodčích vyřadila z listiny opilé sudí Pilného a Jecha. České noviny [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komise-rozhodcich-vyradila-z-listiny-opile-sudi-pilneho-a-jecha/1349189 24 Komise tvrdě trestá. Pelta: Pilný a Jech už neexistují. Škoda že není trest smrti. Aktuálně.cz [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/miroslav-tulinger/r~a7426d58181e11e68d00002590604f2e/?_ga=1.85619345.901722794.1482835756  25 Disciplinárka udělila opilému rozhodčímu Jechovi dvouletý trest. České noviny [online]. Praha, 2016 [cit. 2016-12-27]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/disciplinarka-udelila-opilemu-rozhodcimu-jechovi-dvoulety-trest/1351970 
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1.6. Vymezení zkoumaného média – www.isport.blesk.cz 
Sportovní webový server iSport.cz čtenářům nabízí aktuální sportovní články, 

výsledky, fotografie, videa a sestřihy sportovních utkání. Lze říct, že je online verzí 

tištěného deníku Sport, což je jediný celostátní deník v České republice se zaměřením 

pouze na sportovní tematiku. Webová verze je doplněná o audiovizuální prvky, které 

není možné z pochopitelných důvodů do běžného tištěného vydání vložit.   
Redaktoři webu předkládají čtenářům aktuální zprávy z širokého spektra sportů, 

online reportáže ze sportovních událostí po celém světě, videa ze sportovních událostí, 
ale také výsledkový servis, statistické zajímavosti či fantasy ligu, což je možnost tvorby 

a vedení virtuálního fotbalového či hokejového týmu. Součástí webu je podstránka 

zaměřená čistě na video reportáže, přímé přenosy, sestřihy a další zajímavá sportovní 

videa. Fotbalovým fanouškům nabízí videa z první české fotbalové ligy, ale také např. z 

prestižní anglické Premier League. 
Web iSport.cz je nejrychleji rostoucím sportovním webem v Česku, na němž za 

měsíc 700 tisíc reálných uživatelů „prokliká“ téměř 25 milionů stránek.
26 Jeho další 

platformou je mobilní aplikace. Redakce provozuje vlastní facebookovou stránku, 

instagramový i twitterový účet. 
Vlastníkem a provozovatelem webu je vydavatelství Czech News Center a.s., 

které vlastní široké portfolio mediálních titulů – např. deník Blesk, deník Aha!, týdeník 

Reflex, aj.27 
1.7. Vymezení zkoumaného média – www.sport.idnes.cz 

 Dalším v této práci zkoumaným médiem bude webový portál Sport | iDNES.cz. 
Tento web je podstránkou velkého zpravodajského serveru iDnes.cz. Portál nabízí 

širokou škálu obsahu, v němž hlavní roli hrají aktuální zprávy z České republiky i 

zahraničí. Nechybí zde zprávy se zaměřením na kulturu, bydlení, moderní technologie, 

celebrity, apod. Neopomenutelnou součástí iDNES.cz je ale také sportovní sekce. 
28 

                                                           26 iSport. Czech News Center [online]. [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: http://www.cncenter.cz/clanek/1289/isport-cz 27 Tituly. Czech News Center [online]. [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: http://www.cncenter.cz/kategorie/4668/tituly 
28 Zpravodajský portál iDNES.cz. Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2016-12-20]. 
Dostupné z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?y=mafra/portfolio-idnes.htm&cat=internet 
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Web Sport | iDNES.cz obsahuje sportovní zprávy z velké nabídky sportovních 

odvětví. Články na tomto webu jsou konzervativnějšího rázu oproti bulvárnějšímu a 
interaktivnějšímu pojetí na portálu isport.blesk.cz. Čtenářům jsou k dispozici krátké 

video reportáže jako součásti některých článků, online přenosy či historické statistiky 

z mnoha sportů. 
Zprávy z celého portálu iDNES.cz je možné pročítat i v mobilních aplikacích, či 

na účtech na sociálních sítích. 
Zpravodajský portál iDNES.cz je největším webovým portálem mediální 

skupiny MAFRA, a.s., jejíž portfolio dále zahrnuje významné tištěné tituly MF Dnes, 
Lidové noviny a Metro nebo televizní stanici Óčko.29 

 
1.8. Vymezení zkoumaného média – www.sport.cz 

Sportovní zpravodajství na webu www.sport.cz je online magazínem deníku 

Právo a nejznámějšího českého vyhledávače Seznam.cz. Dodavatelem obsahu serveru 
Sport.cz a institucí vykonávající redakční odpovědnost je společnost BORGIS a.s.

30  
BORGIS, a.s. je vydavatelství zajišťující vydávání celostátního deníku Právo 

zaměřeného na oblast zahraničního a regionálního zpravodajství, kultury a sportu, 

ekonomiky a trhu 31
, jenž se řadí mezi média, publikující seriózní zpravodajství. 

Redakce serveru Sport.cz zveřejňuje na webu několik desítek zpráv z různých 

sportovních odvětví denně, přičemž jejich část je zveřejněna na úvodní stránce 

vyhledávače Seznam.cz. 
 
 
 
 
 

                                                           29 Portfolio. Mediální skupina MAFRA [online]. [cit. 2016-12-20]. Dostupné z: http://www.mafra.cz/portfolio.aspx?cat=internet 
30

 Sport.cz. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/ 
31 Vydavatelství BORGIS, a.s. Magaziny.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.magaziny.cz/vydavatelstvi/borgis-a-s/ 
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2. METODOLOGICKÁ ČÁST 
Ke zpracování výzkumu mediálního obrazu bylo využito kvalitativních i 

kvantitativních metod. Pro porozumění rozdílů mezi těmito metodami níže uvádím 

jejich základní definice. 
2.1. Kvantitativní a kvalitativní metody výzkumu 

Mediální studia jsou příkladem multiparadigmatického oboru, což znamená, že 

ke zkoumání jednotlivých otázek mohou výzkumníci přistupovat z různých teoretických 

pozic a volit různé postupy zkoumání. Jako jednu z nejjednodušších dualit na poli 

sociálněvědního výzkumu můžeme představit kvantitativní a kvalitativní paradigma 
(Sedláková, 2014).  

2.1.1. Základní charakteristika kvantitativních metod 
Kvantitativní metody vychází z filozofického směru pozitivismu. Ten se začal 

rozvíjet ve druhé polovině 19. století. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit vědu, ve které lze 

ustavit poznání na základě faktů získaných systematickým osobním pozorováním 

(Deacon et. al., 1999 in Trampota, Vojtěchovská, 2010).  
Základem je sbírání a studium empirických faktů. Kvantitativní data jsou někdy 

nazývána daty tvrdými a mají často numerický charakter (Sedláková, 2014). 

Kvantitativní metody tedy vycházejí především z otázky „Kolik?“ a zahrnujeme mezi 

ně různé typy dotazníkových šetření, psychologických experimentů, či Berelsonovu 

kvantitativní obsahovou analýzu, sloužící ke zkoumání mediálních sdělení. Cílem 
kvantitativních zkoumání je testování hypotéz (Disman, 2007).  

2.1.2. Základní charakteristika kvalitativních metod 
Kvalitativní výzkum může být jakýkoliv výzkum, jehož výsledků se nedosahuje 

pomocí statistických procedur nebo jiných způsobů kvantifikace (Strauss, Corbinová, 

1999). 
 Kvalitativní metody výzkumu se oproti kvantitativním metodám ptají zejména 

otázkou „Jak“? Zatímco u kvantitativního paradigmatu se výzkumníci inspirovali 

přírodními vědami a jejich výzkumnými postupy, kvalitativní paradigma je specifické 
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pro sociální vědy. Kvalitativní metody zkoumání se soustředí na jednotlivé jevy, jedince 

či případy a snaží se o nich co nejpodrobněji vypovídat (Sedláková, 2014). 
Mezi kvalitativní metody zahrnujeme např. zúčastněné pozorování, hloubkové 

rozhovory či kvalitativní obsahovou analýzu. Na rozdíl od pozitivistického předpokladu 

objektivně existující a exaktními metodami poznatelné empirické reality nezávislé na 

jedincích vycházejí z představy, že se poznání děje na základě interpretace a je 

subjektivní povahy (Trampota, Vojtěchovská, 2010). Lze tedy konstatovat, že 

kvalitativní přístup je v zásadě interpretativní a více teoretický (Berger, 2014). Cílem 

kvalitativního výzkumu je vytváření nových hypotéz a teorií (Disman, 2007). 
2.2. Analýza mediálních obsahů 

2.2.1. Kvalitativní obsahová analýza 
V této práci bude využito kvalitativní obsahové analýzy. Jejím cílem je 

odhalovat principy uspořádání textu a vypovídat o jeho významu (Sedláková, 2014). 

„Kvalitativní obsahová analýza sdělení se snaží vyhodnotit mediální obsah z hlediska 
nemanifestovaných, skrytých charakteristik, k jejichž rozkrytí je za potřebí znalosti o 

kontextu, o historické či sociální situaci, apod.“ (Jirák, Köpplová, 2009). 
Jelikož neexistuje přesný návod, podle něhož při analýze postupovat, lze na 

obsah nahlížet volně z různých pohledů a formulovat subjektivní teorie. Hendl (2005) 
označuje tento typ analýzy za pružný, neboť je v jejím průběhu možné upravovat, či 

doplňovat výzkumné otázky. Během zkoumání mohou vznikat nové hypotézy a 

rozhodnutí, jak modifikovat výzkumný plán (Hendl, 2005). 
Předností kvalitativní analýzy je možnost získat podrobný popis a vhled při 

zkoumání jedince, skupiny, události, fenoménu. Výzkumníkovi je umožněno navrhovat 
nové teorie. Naproti tomu lze kvalitativnímu výzkumu vytknout skutečnost, že je v jeho 
případě obtížnější teorie či hypotézy testovat. Výsledky mohou být navíc ovlivněny 

výzkumníkem a jeho osobními preferencemi (Hendl, 2005). 
Hendl ve své publikaci Kvalitativní výzkum (2005) nabízí několik základních 

přístupů kvalitativního výzkumu. Jedním z přístupů je tzv. analýza dokumentů. „V 
dokumentech se projevují osobní nebo skupinové vědomé nebo nevědomé postoje, 

hodnoty a ideje. Dokumenty jsou knihy, novinové články, záznamy projevů funkcionářů, 

deníky, plakáty, obrazy“ (Hendl, 2005). Jelikož budu v této práci zkoumat mediální 
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texty na sportovních zpravodajských serverech, budu aplikovat právě výše zmíněný 

přístup. 
2.2.2. Výzkumná témata práce 
Výzkumným tématem této práce je definování mediálního obrazu českých 

fotbalových rozhodčích ve vybraných sportovních médiích na základě dvou kauz, které 

proběhly během fotbalové sezóny 2015/2016 (viz. kapitola 1. 5.) ve třech vybraných 

sportovních médiích (viz. kapitoly 1. 6. až 1. 8.). 
2.2.3. Výzkumné otázky analýzy 
 VO1: Jakým způsobem média referují o vybraných problematických 

událostech souvisejících s činností fotbalových rozhodčích? 
 VO2: Jak velký prostor poskytovala jednotlivá média ve svých příspěvcích 

rozhodčím k vyjádření? 
2.3. Dotazníkové šetření 

Druhou část výzkumu bude dotazníkové šetření, tzv survey, což je 
pravděpodobně nejfrekventovanější a nejvíce využívaná výzkumná technika. Je to 
metoda, sloužící ke sbírání a analyzování sociálních dat prostřednictvím rozhovorů či 

dotazníků, za účelem získání informací od velkého počtu respondentů, u nichž se 

předpokládá, že jsou reprezentativní pro určitou populaci (Berger, 2014). 
Využitím dotazníkového šetření si kladu za cíl zjistit aktuální názor veřejnosti na 

činnost českých fotbalových rozhodčích, resp. na obecné vnímání osoby rozhodčího. 

Dále zkoumám, zda dotazovaní v minulosti zaznamenali mediální sdělení týkající se 

kauz fotbalových rozhodčích, či konkrétní jména rozhodčích a souvisejících osob, a jak 
je tato sdělení ovlivnila.  

Dotazník se skládá z 11 otázek, přičemž 3 otázky se týkají sociodemografického 

zařazení. V dotazníku bylo využito jak uzavřených, tak otevřených otázek. Distribuce 

dotazníku proběhla prostřednictvím sociálních sítí na profilu autora práce a dále ve 

facebookové skupině Asociace studentů FTVS, která ke dni 8. května 2017 čítala 1 970 
členů. V této skupině se nachází ideální cílová skupina respondentů z hlediska zájmu, 
což jsou lidé se zájmem o sport. Nevýhodou této skupiny je relativně omezená věková 

struktura (studenti, příp. absolventi). 



24 
 

62 

11 11 

23 

12 
9 

isport.blesk.cz sport.idnes.cz sport.cz 

Četnost mediálních výstupů týkajících se 
obou kauz v jednotlivých médiích 

Kovařík vs. Berbr podnapilí rozhodčí  

Návratnost dotazníku však byla poměrně nízká. Získaných odpovědí bylo 66.     
Dotazník je přiložen v příloze této bakalářské práce. 

3. VÝZKUMNÁ ČÁST 
Ve výzkumné části této práce se budu zabývat analýzou relevantních mediálních 

textů, ve kterých budu na základě výzkumných otázek zkoumat to, jakým způsobem 
vybraná média referovala o českých fotbalových rozhodčích v souvislosti se dvěma 

problematickými kauzami. Přestože se analýze mediálního obrazu budu věnovat 
zejména v rovině kvalitativní, na začátku uvádím pro základní orientaci několik 

kvantitativních dat. 
3.1. Základní výběr článků 

V období od 1. července 2015 do 20. května 2016, které termínově téměř přesně 

kopírovalo třiadvacátý ligový ročník samostatné české nejvyšší soutěže, bylo na 

serverech isport.blesk.cz, sport.idnes.cz a sport.cz publikováno celkem 128 mediálních 

výstupů, týkajících se jak kauzy vystoupení rozhodčího Libora Kovaříka a dalších 

sudích proti místopředsedovi fotbalové asociace Romanu Berbrovi, tak aféry 

s podnapilými rozhodčími v Příbrami. Frekvence výstupů k oběma případům v každém 

z vybraných médií je pro porovnání znázorněna v následujícím grafu. 

Graf č. 1: Četnost mediálních výstupů týkajících se obou kauz v jednotlivých médiích 
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Na grafu je vidět značný rozdíl v četnosti výstupů. Redakce webového serveru 

isport.blesk.cz jich v průběhu Synot ligy 2015/2016 publikovala dohromady téměř 

čtyřikrát tolik než každý ze zbývajících dvou zpravodajských portálů. Za důvod tohoto 

rozdílu můžeme nejspíše pokládat zejména bulvárnější zaujetí portálu isport.blesk.cz. 

Pro bulvární média je typický skandalizující obsah, což je rozhodně platné pro obě 

kauzy. 
V průběhu sezony 2015/2016 bylo na vybraných serverech k tématu kauzy 

Kovařík vs. Berbr publikováno 84 článků. Počet relevantních článků k této kauze je 
oproti druhé analyzované aféře vyšší proto, že celý případ započal téměř na samém 

počátku ligové sezóny, resp. v polovině srpna roku 2015. Jelikož se navíc nejednalo o 
jednorázovou událost, nýbrž o kauzu s dlouhodobějším trváním, výstupy k tématu byly 

publikovány v průběhu téměř celé sezóny. 
3.2. Mediální prezentace rozhodčích v kauze Kovařík vs. Berbr 

3.2.1. iSport.blesk.cz 
Úvod 
Zpravodajský server isport.blesk.cz (dále pouze iSport) sehrál v kauze poměrně 

zásadní roli. Prostřednictvím deníku Sport totiž Libor Kovařík poskytl exkluzivní 

prohlášení, ve kterém informoval o údajných praktikách v prostředí českých ligových 

fotbalových rozhodčích. Tato zpověď byla vzápětí označena za konkrétní, otevřenou a 

ostrou obžalobu poměrů v českém fotbale, 32 a odstartovala tak další problematickou 
kauzu z prostředí českých fotbalových rozhodčích. 

Významnost a prezentace kauzy 
Jelikož jsou v této práci analyzovány webové zpravodajské portály, nebylo 

možné zkoumat významnost událostí například na základě umístění, rozložení či 

rozsahu mediálních textů na stránce, jako to lze provádět u tištěných médií. Zpětně totiž 

nelze ani přesně určit, zda byl konkrétní článek na iSportu v daný den publikován jako 

hlavní, či vedlejší zpráva, podle jeho pozice na úvodní stránce. 

                                                           32 Šokující zpověď elitního sudího: Berbrova moc je teď neomezená. ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244679/sokujici-zpoved-elitniho-sudiho-berbrova-moc-je-ted-neomezena.html 
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Hodnotu významnosti této kauzy jsem se však rozhodl definovat například na 
základě frekvence mediálních výstupů, a to zejména v počátečních dnech kauzy. 

Redakce iSportu publikovala v prvních třech dnech kauzy průměrně 6 relevantních 

mediálních výstupů denně, což se dá v porovnání s mediálním pokrytím jiných událostí 

považovat za poměrně vysoké číslo. 
To značí, že pro iSport bylo ve sledovaném období dané téma zásadní a že mu 

byla věnována z jeho strany významná pozornost. Server iSport se rychle stal jedním 

z hlavních mediálních kanálů kauzy v Česku, jenž kritizoval tehdejší situaci v komisi 
rozhodčích FAČR, resp. praktiky místopředsedy FAČR Romana Berbra. Již od samého 

počátku bylo tudíž nejen z obsahu textů, ale také například z názvů publikovaných 

článků, znát, že iSport podporuje Kovaříka, příp. ostatní rozhodčí, kteří vystoupili 
proti Berbrovi a proti situaci v komisi rozhodčích obecně. Jako důkaz si můžeme uvést 

názvy vybraných výstupů prezentovaných na serveru iSport: 
Celá zpověď sudího Kovaříka: Jak Berbr řídí i ponižuje rozhodčí? 
(24. 8. 2015) 
Svědectví o zvůli jednoho estébáka. Začnete konat, pane Pelto? 
(24. 8. 2015) 
Obžaloba Romana Berbra: 5 důvodů, proč by měl odstoupit  
(26. 8. 2015)  
Výzva deníku Sport: Odvolejte Damkovou, Berbra žeňte před disciplinárku! (3. 9. 
2015) 
 Z tučně vyznačených částí názvů článků lze vyčíst jednostranné zaměření 

redaktorů  iSport v rámci kauzy. Například věta jak Berbr řídí i ponižuje rozhodčí může 

ve čtenáři vyvolat pocit, že rozhodčí fungují pod diktaturou. Hanlivé označení estébák 
jednoznačně podtrhuje zaujetí iSportu vůči Romanu Berbrovi, a to na základě jeho 

minulosti. Třetí ukázkový název textu, resp. jeho druhá část (5 důvodů, proč by měl 

odstoupit) demonstruje snahu iSportu o vyvolání změn v českém prostředí, stejně jako 

poslední vybraný název: Odvolejte Damkovou, Berbra žeňte před disciplinárku.     
Tuto „kampaň“ proti situaci v komisi rozhodčích podpořila redakce iSportu také 

články, které neměly přímou spojitost s kauzou kolem rozhodčího Libora Kovaříka, ale 

týkaly se prohlášení a svědectví jiných osob, či událostí a skutečností, které měly 



27 
 

s postavou Romana Berbra souviset. 33 Redakce iSportu vytvořila na podporu této 

neoficiální „kampaně“ dokonce speciální hashtagy (#Berbrven, #Damkovaven), které 

připojovala do svých mediálních sdělení (viz. Obrázek č. 1 v příloze).  
Prezentace rozhodčích v souvislosti s kauzou 
Pokud se nyní zaměříme na prezentaci rozhodčích samotných, jako základní 

podklad lze využít Kovaříkovy zpovědi. Na tuto zpověď reagoval Lukáš Tomek z 

redakce iSportu komentářem Svědectví o zvůli jednoho estébáka. Začnete konat, pane 

Pelto? ze dne 24. srpna 2015.34 Autor v ní shrnuje a komentuje Kovaříkovo svědectví. 

V úvodu komentáře Tomek oceňuje, že Kovařík popsal konkrétní situace, kterých 

byl přímým svědkem, a to vše bez roušky anonymity, přímo pod svým jménem, 
které má renomé i v zahraničí. „Kovařík měl pověst kvalitního a slušného rozhodčího, 
který navíc patřil do první skupiny na listině FIFA. O to víc je třeba brát jeho slova 

vážně,“ 
35 píše Tomek. Obdobně pochvalně hodnotících přívlastků zdůrazňujících 

rozhodcovskou zkušenost a profesionalitu, a to zejména v počátečních dnech průběhu 

celé kauzy, si ze strany iSportu vysloužil Kovařík vícero. Web iSport Kovaříka 

prezentoval například jako jednoho z nejkvalitnějších českých sudích 36 či jako 

rozhodčího se zkušenostmi z mezinárodních soutěží. 37 Všechna tato označení měla 

pravděpodobně za cíl vyvolat ve čtenářích větší pocit věrohodnosti a získat si je 
prezentovaným obsahem výpovědí na svou stranu.     

Kovaříkova zpověď umožnila nahlédnout do veřejnosti jinak poměrně 

nepřístupného prostředí. „Atmosféra mezi sudími je šílená. Fízlování, špehování, 

                                                           33 např. Trest od Berbra? Trenér z Jindřichova Hradce má stopku na půl roku! Isport. blesk.cz 
[online]. 2015. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/248088/trest-od-berbra-trener-z-jindrichova-hradce-ma-stopku-na-pul-roku.html 34 Svědectví o zvůli jednoho estébáka. Začnete konat, pane Pelto? ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/muj-isport-blogy-redaktori-lukas-tomek/244722/svedectvi-o-zvuli-jednoho-estebaka-zacnete-konat-pane-pelto.html 35 Svědectví o zvůli jednoho estébáka. Začnete konat, pane Pelto? ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/muj-isport-blogy-redaktori-lukas-tomek/244722/svedectvi-o-zvuli-jednoho-estebaka-zacnete-konat-pane-pelto.html 36 Celá zpověď sudího Kovaříka: Jak Berbr řídí i ponižuje rozhodčí? ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244752/cela-zpoved-sudiho-kovarika-jak-berbr-ridi-i-ponizuje-rozhodci.html 37 Kovařík: Berbr vytváří dojem, že přes Damkovou ovlivňuje i Evropu. ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/244784/kovarik-berbr-vytvari-dojem-ze-pres-damkovou-ovlivnuje-i-evropu.html 
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udávání, to jsou způsoby chování, které se zde vyskytují,“
 38 citoval iSport Kovaříka. 

Sudí dle něho pracovali v prostředí nejistoty a strachu, byli často ponižováni, nebo 
jinak dehonestováni na svých seminářích. 39 Jako příklad lze uvést výroky, které měl 

Berbr na adresu některých sudích údajně pronést. Následuje citace jednoho z nich: „Ty 

simulante, už všechny kolem sebe tou svojí hypochondrií obtěžuješ. Kolegové, kteří s 

tebou jezdí na zápasy, si na tebe stěžují, že pořád mluvíš o svých nemocech. Nikoho to 

nezajímá. Koukej se srovnat.“ 
40 K tomuto Kovařík poznamenal, že se jednalo o 

zkušeného rozhodčího, který měl zdravotní problémy a který absolvoval několik 

operací, kdy mu lékaři odstraňovali srdeční arytmii. 
41 

Jako další příklad uvádím Berbrův údajný výrok:  „Jestli tady nebude ten 

techničák do dvanácti hodin, tak tě z listiny rozhodčích vydeletuju do deseti vteřin. Víš 

přeci, kde je tlačítko DELETE na klávesnici, ne?“ měl Berbr říct jistému 

mezinárodnímu pomeznímu rozhodčímu na semináři rozhodčích v roce 2013. 42 
Kovařík toto prohlášení okomentoval tím, že si Berbr přál, aby si všichni rozhodčí 

pojistili automobil u jedné z pojišťoven, kterou sám vybral. Ironicky k tomu doplnil, že 

měl pan Berbr nejspíše starost, aby byli kvalitně pojištěni. Všichni sudí tak měli 

poskytnout technické průkazy svých aut, přičemž adresát výroku výše jej zapomněl 

v termínu dodat.
43  

Svým dílem prý přispívala také tehdejší předsedkyně Komise rozhodčích 

Dagmar Damková. V roce 2013 měla k sudím pronést toto: „Neexistuje, že se mně 

                                                           38 Kovařík: Berbr vytváří dojem, že přes Damkovou ovlivňuje i Evropu. ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-24]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/244784/kovarik-berbr-vytvari-dojem-ze-pres-damkovou-ovlivnuje-i-evropu.html 39 Šokující zpověď elitního sudího: Berbrova moc je teď neomezená. ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244679/sokujici-zpoved-elitniho-sudiho-berbrova-moc-je-ted-neomezena.html 
40 Ignoranti! Ne, abyste byli nemocní. Co slyšeli sudí od Berbra a Damkové. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244848/ignoranti-ne-abyste-byli-nemocni-co-slyseli-sudi-od-berbra-a-damkove.html 41 tamtéž 
42 tamtéž 43 tamtéž 
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někdo omluvíte pro nemoc. Existují různá Teska, Kauflandy a tam prodávají ovoce a 

vitaminy. Takže si to kupte, abyste nebyli nemocní.“ 44  
Na základě těchto Kovaříkem a iSportem prezentovaných informací si tak 

veřejnost mohla zkonstruovat představu o tom, v jakém údajném prostředí měli čeští 

rozhodčí fungovat. Rozhodčí jsou tak v tento moment iSportem prezentováni jako 

utiskované, ponižované a manipulovatelné osoby, jejichž další profesní osud příliš 

nezávisí na jejich výkonech během utkání, nýbrž na dodržování a respektování 

nastolených pravidel spolupráce a dalších okolnostech.     
Kovařík pro iSport dále uvedl, že Damková byla pouze „figurkou“, ovládanou 

svým manželem, místopředsedou FAČR Berbrem, který tak měl na rozhodčí 

v profesionálních soutěžích vliv a fakticky je řídil. 45 Na dotaz, jakým způsobem 

Berbr rozhodčí konkrétně řídí, Kovařík odpověděl, že si například kolem své osoby 

vytvořil skupinu vyvolených sudích, kteří k němu mají blízko historicky, 

regionálně, politicky, či mu jsou nějakým jiným způsobem užiteční, a kteří jsou 
mimo jiné i zdrojem informací.46 „Často jsou to polopravdy, někdy i lži. Terčem 

těchto dezinformací jsou pak ostatní rozhodčí, delegáti a funkcionáři klubů. A tyto 

informace či spíše dezinformace pak pan Berbr využívá při seminářích, kde se vybraní 

lidé z té druhé skupiny stávají terčem veřejné dehonestace,“ 47 Žádná konkrétní jména 

však Kovařík neuvedl.  
Portál iSport následně publikoval text s názvem Sport komentuje Berbrovu 

obhajobu: Účelově odvádí pozornost, jenž obsahoval komentáře k reakcím Romana 

Berbra, Miroslava Pelty, Dagmar Damkové, komise rozhodčích FAČR a také dvou 
předních sudích, a to Pavla Královce a Jana Jílka. 

Oba rozhodčí se v nich plně distancovali od prohlášení Libora Kovaříka. 

Podpořili činnost komise rozhodčích a odmítli, že by byli ovlivňováni, či jakkoliv 

                                                           44 Ignoranti! Ne, abyste byli nemocní. Co slyšeli sudí od Berbra a Damkové. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-17]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244848/ignoranti-ne-abyste-byli-nemocni-co-slyseli-sudi-od-berbra-a-damkove.html 45 Celá zpověď sudího Kovaříka: Jak Berbr řídí i ponižuje rozhodčí? ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244752/cela-zpoved-sudiho-kovarika-jak-berbr-ridi-i-ponizuje-rozhodci.html 46 tamtéž 47 Šokující zpověď elitního sudího: Berbrova moc je teď neomezená. ISport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-29]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244679/sokujici-zpoved-elitniho-sudiho-berbrova-moc-je-ted-neomezena.html 
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dehonestováni. 48 „Takovéto jednostranné interpretace poškozují práci všech 

rozhodčích a celé komise,“ 
49 uvedl Jílek. Server iSport okomentoval vyjádření jako 

„reprezentativní“ prohlášení dvou mužů z takzvané „plzeňské kliky“ oblíbených 

rozhodčích, kteří proti Berbrovi vystupovat nebudou.
50 

Berbr odmítl veškerá obvinění, která dle něho jednostranně probíhala v médiích, 

a uvedl, že se na rozhodování v komisi rozhodčích žádným způsobem nepodílí.
51 

Předseda asociace Pelta reagoval na Kovaříkovu zpověď v podobném duchu, když 

uvedl, že obdržel informace od samotných ligových rozhodčích, které byly naprosto 

odlišné od těch, které pan Kovařík komunikoval přes média.
52 „Smutné je, že rozhodčí 

poté, co sami ukončí kariéru, sdělují své pocity do médií, přičemž za mnou v době 

aktivního výkonu nepřijdou,“ 
53 uvedl.  

  Za několik dní po Kovaříkově výpovědi iSport zveřejnil zprávu, že kariéru 

ukončil další zkušený rozhodčí Antonín Kordula. Ten sice jako důvod svého konce 

uvedl osobní důvody, redakce iSportu však podle publikovaných textů z vlastních 

zdrojů zjistila, že i u něj sehrály roli momentální poměry mezi českými rozhodčími. 
54 

To koneckonců později potvrdil v rozhovoru pro Českou televizi sám Kordula slovy, 

„že dokud zůstane Berbr na své pozici, nic se v českém fotbale nezmění,“ což iSport 
citoval v jednom ze svých výstupů.

55  
Formou otevřeného dopisu předsedovi fotbalové asociace vyjádřil podporu 

Kovaříkovi bývalý sudí Radek Kocián (otevřený dopis byl publikován také na iSportu a 

je součástí přílohy této práce). V dopise popisuje velmi nestandardní nátlak na rozhodčí 

                                                           48 Sport komentuje Berbrovu obhajobu: Účelově odvádí pozornost. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/244963/sport-komentuje-berbrovu-obhajobu-ucelove-odvadi-pozornost.html 
49 tamtéž 50 tamtéž 51 tamtéž 52 tamtéž 53 tamtéž 
54

Po Kovaříkovi končí další sudí. Nejspíš i on také kvůli Berbrovi!. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/245124/po-kovarikovi-konci-dalsi-sudi-nejspis-i-on-take-kvuli-berbrovi.html 55 Berbr žaluje kritiky. Od Kovaříka chce 800 tisíc, platit má i Vízek. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/261056/berbr-zaluje-kritiky-od-kovarika-chce-800-tisic-platit-ma-i-vizek.html 
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ze strany Romana Berbra i Dagmar Damkové, stejně jako ležérní přístup Miroslava 

Pelty. 56  
Podpory se Liboru Kovaříkovi dostalo i od jeho jmenovce Tomáše Kovaříka, 

bývalého ligového arbitra. Tomáš Kovařík poskytl deníku Sport rozhovor, v němž 

popisuje, proč se sudí místopředsedy FAČR obávají, a proč se proti jeho, dle slov 
redaktora iSportu Tomka, „totalitním“ praktikám nebrání. Tomáš Kovařík uvedl, že 

hlavním důvodem je skutečnost, že velká část rozhodčích má na fotbal navázanou 

svou finanční existenci. 57 „Vezměte v úvahu, že za prvoligový zápas si hlavní rozhodčí 

přijde na 25 tisíc korun, asistent na 15 tisíc. To teoreticky znamená při třech zápasech 

měsíčně 75 tisíc pro hlavního a 45 tisíc pro asistenta. To jsou částky, na které většina 

české populace nedosáhne,“ 
58 sdělil Tomáš Kovařík v rozhovoru, a upozornil tak 

mimoděk i na velmi zajímavé finanční ohodnocení, které se ligovým sudím dostává.  
Redaktoři iSportu se v rámci jejich „protiberbrovské kampaně“ dále rozhodli 

publikovat výstupy, ve kterých podrobněji charakterizovali ligové rozhodčí, a zařadili je 

do skupin v souvislosti se vztahem k Romanu Berbrovi. V jednom z článků byli 
představeni tři ligoví rozhodčí, kteří byli dle iSportu, nejméně zapojeni do údajné 

mocenské struktury. Byli jimi Radek Příhoda, Pavel Orel a Miroslav Zelinka.
59 Tyto 

rozhodčí iSport oceňuje jako čestné výjimky. 
Naproti tomu iSport referoval podobným formátem o tzv. Berbrově věrné 

armádě rozhodčích.
 60 V mediálním sdělení, které bylo více než článkem spíše galerií 

profilů jednotlivých sudích, byli představeni sudí, kteří měli mít dle iSportu blízko 

k místopředsedovi asociace. Uvedeno bylo celkem jedenáct jmen, k nimž byl pokaždé 

                                                           56 Bývalý sudí Kocián: Peltovi jsem se kvůli Berbrovi ozval. Bez odezvy. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/245606/byvaly-sudi-kocian-peltovi-jsem-se-kvuli-berbrovi-ozval-bez-odezvy.html 57 Kovařík: Sudí jsou závislí na penězích z fotbalu. Proto se Berbra bojí. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/245968/kovarik-sudi-jsou-zavisli-na-penezich-z-fotbalu-proto-se-berbra-boji.html 58 tamtéž 
59 Berbrovi věrní sudí? Tady jsou ti, kteří se (tolik) NEzapletli. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/246417/berbrovi-verni-sudi-tady-jsou-ti-kteri-se-tolik-nezapletli.html 60 Berbrova věrná armáda rozhodčích. Kdo k němu má blízko? Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/246373/berbrova-verna-armada-rozhodcich-kdo-k-nemu-ma-blizko.html 
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připojen krátký medailonek. Mezi ně patřil například Petr Ardeleanu, jenž měl být  
údajně jmenován Danielem Křetínským při disciplinárním řízení v kauze „kabely“ 
(viz. kapitola 1.4.2. této práce), když se jednalo o sudích ze skupiny systematicky 
ovlivňující utkání ve prospěch plzeňského klubu. 61 Za další „věrné“ sudí byli 

označeni, již jmenovaní, Jan Jílek a Pavel Královec, či Michal Paták (jenž je ve 

fotbalových kruzích známý pod přezdívkou Řezník z Horní Břízy 62), kterého iSport 
označil za největšího cynika mezi sudími, jenž se nezastaví před ničím a jehož 

kousky na fotbalových hřištích vzbuzují respekt i u zkušených kolegů. 63 Do skupiny 
loajálních sudích iSport zařadil ještě Pavla Fraňka, či Jiřího Jecha, 

64 který se později 

zaskvěl v aféře podnapilých rozhodčích v Příbrami. 
Kauza vyvrcholila podáním obžalob ze strany Roman Berbra a Dagmar 

Damkové proti veškerým mediálním obviněním ze strany rozhodčích. „Vzhledem k 

tomu, že jsme se stali v poslední době terčem nehorázných pomluv a lží, což poškozuje 

nejen nás dva, naši práci pro fotbal, ale i FAČR, rozhodli jsme se celou záležitost 

předat našemu právnímu zástupci ke sjednání nápravy soudní cestou,“ uvedli Berbr s 
Damkovou v prohlášení, které iSport citoval. 65  

Libor i Tomáš Kovaříkovi, i další sudí, kteří se do kauzy zapletli, tak byli 

posléze skrz výše uvedené prohlášení prezentováni jako lháři, kteří svými fabulacemi 

poškozují český fotbal. Kampaň, kterou od podání výpovědi Libora Kovaříka iSport 
vedl, tak neměla žádný významný efekt. Snaha vyvolat diskuzi o situaci ve vedení 

českého fotbalu, např. formou glosy Lukáše Tomka Svědectví o zvůli jednoho estébáka. 
Začnete konat, pane Pelto? se nesetkala s úspěchem. Místopředseda FAČR Berbr 

setrval ve své funkci, předsedkyně komise rozhodčích Damková se své pozice vzdala 

                                                           61 Berbrova věrná armáda rozhodčích. Kdo k němu má blízko? Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/246373/berbrova-verna-armada-rozhodcich-kdo-k-nemu-ma-blizko.html 62 Derby píská Paták. "Řezník", co umí tým řádně vykostit. Aktualne.cz [online]. 2012 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/fotbal/derby-piska-patak-reznik-co-umi-tym-radne-vykostit/r~i:article:738359/ 63 Berbrova věrná armáda rozhodčích. Kdo k němu má blízko? Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-04-30]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/246373/berbrova-verna-armada-rozhodcich-kdo-k-nemu-ma-blizko.html 64 tamtéž 65 Berbr a Damková vytáhli do útoku: Rozhodčího Kovaříka dáme k soudu!. Isport.blesk.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-01]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/245481/berbr-a-damkova-vytahli-do-utoku-rozhodciho-kovarika-dame-k-soudu.html 
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v březnu 2016 z důvodu pracovních povinností u mezinárodních fotbalových asociací 

FIFA a UEFA.  
Shrnutí 
Server iSport, který je ve své podstatě bulvárním médiem, využil šokujícího 

prohlášení rozhodčího Libora Kovaříka o údajných praktikách v prostředí českých 

rozhodčích k vytvoření vlastní kampaně. Ta si kladla za cíl odhalovat nekalosti ve 

vedení českého fotbalu, přičemž každé prohlášení zainteresovaného rozhodčího, či jiné 

osoby, bylo využito k jednostrannému utváření negativního obrazu současné situace ve 

vedení českého fotbalu. 
Prezentace českých rozhodčích v souvislosti s kauzou Kovařík vs. Berbr je však 

v iSportu  poměrně rozporuplná. Server iSport v průběhu celé kauzy sice jednoznačně 

stojí na straně Kovaříka a dalších osob, které se rozhodly vystoupit proti Romanu 
Berbrovi, a prostřednictvím množství svědeckých článků má snahu čtenáře přesvědčit o 

tom, že ligoví rozhodčí jsou ovlivňováni a řízeni nesprávným člověkem, že musí snášet 

ponižování, zastrašování a že je potřeba tuto situaci řešit. Prohlášení rozhodčích, 

poskytující bližší náhled do problematiky, však upozorňují na fakt, že „spoluviníky“ 

celé kauzy jsou však dost možná právě samotní rozhodčí, kteří zdánlivý autokratický 

systém pomáhají svým vlastním konáním utvářet.  
Na iSportu byla publikována také vyjádření sudích, jež se od původních 

prohlášení distancují a naopak vyjadřují podporu Berbrovi i komisi rozhodčích. Tyto 
výpovědi však redaktoři okomentovali jako samozřejmé, vzhledem k jejich vztahu 
k Berbrovi aj. Spekulativní konstrukce skupin „věrných“ a naopak „nezávislých“ sudích 

jsou pak ze strany iSportu, dle mého vlastního názoru, pouhou snahou přiřadit 

abstraktní nekalosti na českých fotbalových trávnicích ke konkrétním osobám. Přestože 

byli někteří rozhodčí v minulosti zapleteni do různých afér, či nepříjemností, nelze je na 
základě těchto informací jednoznačně řadit do té, či oné skupiny.  

Serveru iSport se navíc nedá upřít prostor, který poskytl rozhodčím k vyjádření. 

Zpověď Libora Kovaříka, která celou kauzu odstartovala, je zářným příkladem. 

Konkrétní vyjádření, či citace, jsou ve výstupech  iSportu poměrně častou záležitostí, a 

to ať již se jednalo o jednu, či druhou stranu. Citace i komentáře aktérů tak byly často 

zajímavým zdrojem informací v průběhu celé kauzy. 
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3.2.2. sport.idnes.cz 
Úvod 
Portál sport.idnes.cz (dále jen iDnes) referuje o celé kauze s podstatně nižší 

intenzitou. Dalo se předpokládat, že seriozněji zaměřený sportovně zpravodajský server 

nebude konstruovat v souvislosti s kauzou Kovařík vs. Berbr žádnou výraznou mediální 

kampaň, zacílenou na jakoukoliv ze zúčastněných osob. 
Přesto se v některých výstupech redaktoři iDnesu prezentovali texty, ze kterých 

vyzařovali mírně útočné projevy vůči situaci či konkrétním osobám ve špičce českého 
fotbalu. Jako příklad lze uvést článek Poslední výzva: Zbavte se Berba, ať fotbal 

nehnije. 66  
Významnost a prezentace kauzy 
Přestože kauza sama o sobě výrazně zahýbala českým fotbalovým prostředím a 

dle mého názoru se rychle vryla do povědomí fotbalové veřejnosti, na portálu iDnes jí 

nebylo věnováno nijak význačné pozornosti. 
Pokud budeme stejně jako v případě iSportu posuzovat významnost kauzy na 

základě množství a frekvence mediálních výstupů, lze konstatovat, že portál iDnes ji 

neprezentoval jako příliš významnou, ač, jak již bylo výše zmíněno, neblaze rozvířila 

fotbalovou hladinu. Během daného období (tzn. téměř za celou fotbalovou sezonu) se 
totiž k tématu na tomto portále objevilo pouhých jedenáct mediálních výstupů. 
Redaktoři iDnes se v rámci kauzy věnovali pouze nejpodstatnějším zprávám či 

vyjádřením. 
Názvy článků v souvislosti s kauzou nebyly koncipovány s primárním cílem 

šokovat, překvapovat, či nějakým způsobem emočně působit na příjemce. Názvy 

obsahují minimum citově zabarvených slov, skládají se spíše z neutrálních výrazů, jež 

jsou od projevu seriózních médií očekávány. 

                                                           
66

 např. Poslední výzva: Zbavte se Berbra, ať fotbal nehnije. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-02]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbal-analyza-berbr-0lv-/fot_reprez.aspx?c=A150824_195134_fot_zahranici_rou 
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Dle mého názoru je kauza na portálu iDnes prezentována téměř bez zaujetí či 

náklonnosti ze strany redakce k žádné ze zúčastněných osob, přestože se v některých 

textech menší názorové projevy objevily.67       
Prezentace rozhodčích v souvislosti s kauzou 
Jelikož se portál iDnes nestal mediální institucí, kterou by si Libor Kovařík 

vybral pro prezentaci své výpovědi o situaci v českém fotbale, v prvních článcích o 

kauze jsou pouze parafrázovány Kovaříkovy výroky publikované v deníku Sport.  
Ostatně iDnes v jednom ze svých sdělení také cituje Kovaříkovo vyjádření k námitce, 

proč jeho výpověď otiskl deník Sport, který vlastní majitel Sparty Daniel Křetínský. 

„Neznám nikoho na Spartě, ani pana Křetínského. Je nesmysl, že by mi snad zaplatili,“ 
68 oponoval vůči diskuzím, zda za celou situací nebylo něco víc. 

Sdělení na iDnesu jsou tedy v této části de facto identická jako v předcházející 

analýze. Také zde jsou zmiňovány pojmy jako zastrašování, vyhrožování, 

zesměšňování či mafiánské praktiky ze strany místopředsedy FAČR Berbra.
 69 

Rozhodčí byli údajně pod Berbrovým vlivem, přestože by takový stav vůbec neměl 

nastat, jelikož šéfkou komise rozhodčích byla v té době Damková. Portál iDnes 
informuje o tom, že měl Berbr objíždět semináře rozhodčích a na nich sudím udílet 

instrukce. 70 Objevují se zde i zmínky o tom, že rozhodčí Berbrovi platili za delegace 

k utkáním, případně za povýšení do vyšší soutěže, což sudí nepřímo obviňuje 

z uplácení a porušování pravidel ve fotbalovém systému.  
Redaktor Palička z iDnesu píše: „Jestliže Berbr skutečně řídí sbor rozhodčích, 

což je klíčová skupina lidí, pak musí fotbal konat a minimálně Berbra se zbavit.“ 
71 

V této citaci nacházím dvě podstatná sdělení. První z nich je, že iDnes se jednoznačně 

                                                           67 Např. označení Berba jako fotbalového diktátora, či zručného manipulátora (citováno z: 

Poslední výzva: Zbavte se Berbra, ať fotbal nehnije. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-
03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbal-analyza-berbr-0lv-/fot_reprez.aspx?c=A150824_195134_fot_zahranici_rou 68 Povstání proti Berbrovi sílí. Končí další elitní fotbalový rozhodčí. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/berbr-povstani-fotbal-kordula-dkt-/fotbal.aspx?c=A150830_205508_fot_reprez_ten 69 Poslední výzva: Zbavte se Berbra, ať fotbal nehnije. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbal-analyza-berbr-0lv-/fot_reprez.aspx?c=A150824_195134_fot_zahranici_rou 
70 tamtéž 71 tamtéž 
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neztotožňuje s vystoupením Kovaříka, nýbrž větou jestliže Berbr skutečně řídí sbor 

rozhodčích připouští možnost, že by se výpověď nemusela zakládat za všech okolností 

na pravdě.  
Druhou myšlenku, kterou zdůrazňuji, je označení rozhodčích jako klíčové 

skupiny lidí. Opravdu by se dalo konstatovat, že rozhodčí jsou pro český, ale vlastně 

jakýkoliv fotbal (či sport obecně) klíčovou a podstatnou skupinou lidí, neboť jsou 

zodpovědní za zásadní rozhodnutí a procesy, od kterých se odvíjí výhry nebo prohry 
v utkáních, nebo postupy či sestupy ze soutěží. 

Portál iDnes posléze taktéž prezentoval oficiální stanoviska Fotbalové asociace 

ČR. Komise rozhodčích odsoudila Kovaříkův krok a označila ho za „bezprecedentní 

útok na každého jednotlivce mezi českými rozhodčími, kteří se naplno věnují své 

práci.“ 72  
 Když svoji rozhodcovskou kariéru ukončil sudí Antonín Kordula, iDnes uvedl, 
že mezi rozhodčími za dané situace roste napětí, možná strach. 

73 
Podobný význam přináší text: „Situace mezi rozhodčími, což je nejmocnější a 

nejlépe organizované seskupení ve fotbale, je ovšem nebezpečně rozháraná.“ 74 Také 

v tomto případě je kolektiv fotbalových rozhodčích popisován jako organizace 
s výsadním postavením. Vyjma tohoto je dále upozorňováno na možné komplikované 

poměry mezi skupinami rozhodčích či jednotlivci za dané situace. 
Také iDnes se věnoval otevřenému dopisu směřovanému Peltovi od bývalého 

rozhodčího Radka Kociána, který skončil s činností sudího již v roce 2012. Kocián 

poskytl redaktorovi iDnes Šedivému rozhovor, ve kterém oceňuje, že Kovařík 

promluvil: „Smekám před Liborem Kovaříkem, že se nebál mluvit.“ 75  Na otázku, zda 

si myslí, že se přidají další rozhodčí, odpověděl: „Bude těžké, aby se ozvali stávající 

                                                           72 Pelta zakázal Berbrovi semináře sudích. Kovařík měl jít za mnou, řekl. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/pelta-damkova-berbr-vyjadreni-k-rozhovoru-s-liborem-kovarikem-pb3-/fotbal.aspx?c=A150826_172340_fotbal_dc 73 Povstání proti Berbrovi sílí. Končí další elitní fotbalový rozhodčí. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/berbr-povstani-fotbal-kordula-dkt-/fotbal.aspx?c=A150830_205508_fot_reprez_ten 74 tamtéž 75 Další sudí vystoupil proti Berbrovi: Kovařík potřebuje podporu. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/byvaly-fotbalovy-rozhodci-radek-kocian-o-tom-proc-sepsal-otevreny-dopis-proti-miroslavu-peltovi-i3d-/fot_reprez.aspx?c=A150903_150759_fot_reprez_pes 
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rozhodčí. To chápu... V moci komise rozhodčích je rozdělit dvacet milionů korun mezi 

pětašedesát rozhodčích. Pro některé rozhodčí je to celkem slušný příjem. Když to 

spočítáte, tak to v průměru dělá tři sta tisíc korun ročně na jednoho rozhodčího. Ale 

někteří bývalí sudí by nějaké kroky podniknout mohli. Mám pozitivní ohlasy, že tak 

někteří zřejmě učiní.“ 
76 Tato domněnka byla nakonec správná, když do médií 

promluvil Tomáš Kovařík. Kocián ale zdůrazňuje realitu z praktického pohledu, a to z 

takového, že finanční stránka působení na listině profesionálních rozhodčích je více než 

zajímavá, a může tak významně ovlivňovat, zda rozhodčí v tak náročném prostředí 

setrvají, či dobrovolně vystoupí na veřejnost s případnými svědectvími a poštvou proti 

sobě vrchnost českého fotbalu. 
Komentář s názvem Fotbaloví rozhodčí jsou jako sekta. A to je zlo

77 je tím 

„nejútočnějším“ textem směrovaným českým ligovým rozhodčím v daném období na 
portálu iDnes. Text byl publikován v dubnu 2016 v reakci na závažná pochybení sudích 

během ligových utkání, a to zejména v souvislosti s  mocnými českými kluby, 

plzeňskou Viktorií a pražskou Spartou. 
Následuje citace z textu komentáře: „V zákulisí nejspíš nejednají vždycky košer, 

a zvlášť při svém vlivu na rozhodčí. Ten největší svinčík však hledejte jinde. Právě v 

partě nažehlených chlapů, kteří nosí po kapsách žluté a červené karty, případně 

pochodují po okraji hřiště s praporkem. Rozhodčí jsou zlem českého fotbalu!“ 
78  

Dle Paličky, jenž je autorem tohoto komentáře, jsou rozhodčí nepoučitelní, 
nechávají se ovlivňovat silou klubů a společně se chovají jako sekta.79 Špatnou 

pověst si prý zhoršují sérií podobných kiksů (autor píše, že raději nedomýšlí, jestli 

náhodou ne úmyslných).
80 Na závěr autor uvádí, že se rozhodčím obecně nevěří a 

věřit nebude, pokud budou fungovat v područí Berbra.
81  

                                                           76 Další sudí vystoupil proti Berbrovi: Kovařík potřebuje podporu. Sport.idnes.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/byvaly-fotbalovy-rozhodci-radek-kocian-o-tom-proc-sepsal-otevreny-dopis-proti-miroslavu-peltovi-i3d-/fot_reprez.aspx?c=A150903_150759_fot_reprez_pes 77 KOMENTÁŘ: Fotbaloví rozhodčí jsou jako sekta. A to je zlo. Sport.idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-03]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/komentar-fotbalovi-rozhodci-dgu-/fotbal.aspx?c=A160421_210535_fotbal_tof 78 tamtéž 79 tamtéž 
80 tamtéž 81 tamtéž 
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V těchto poměrně ostrých označeních spatřuji zejména emoce ze špatných 

rozhodnutí, které se tehdy udály. 
82 

 Shrnutí 
 Od počátku kauzy se zdál přístup redaktorů iDnes poměrně neutrální. Přicházel 

se zásadními zprávami a relevantními prohlášeními. Na rozhodčí se v iDnesu nahlíželo 

jako na uzavřenou společnost, která má velmi silný, až klíčový vliv na veškeré dění 

v českém fotbale. Portál iDnes dále upozornil na to, že v tomto kolektivu mohlo v dané 

situaci existovat silné napětí, strach a všeobecně rozhárané prostředí. 
Přestože se prezentace rozhodčích zdála v tomto médiu poměrně střídmá a 

neutrální, s vývojem ligové sezóny došlo ke změně. Rozhodčí byli iDnesem označeni 

jako sekta, která si svoji špatnou pověst píše vlastními špatnými výkony na hřišti, za 

kterými jsou viděny prodloužené prsty mocných klubů a funkcionářů, s Berbrem v čele.           
3.2.3. Sport.cz 
Úvod 

 Podle statistik projektu NetMonitor se webová stránka Sport.cz umístila 

v rozmezí měsíců srpna 2015 až května 2016, což odpovídá vymezenému zkoumanému 

časovému období, na pátém místě v žebříčku návštěvnosti webů v České republice. 
83 

Na základě toho si dovoluji tvrdit, že ve sportovně – zpravodajském prostředí má web 
Sport.cz značný význam, a že je tím pádem pravděpodobné, že tento web byl prvním 

místem, kde se mohl český čtenář s událostmi spojenými s kauzou Kovařík vs. Berbr 

poprvé setkat. 
 Významnost a prezentace kauzy 
 Ani server Sport.cz však nevěnoval případu dané kauzy zvlášť výjimečnou 

pozornost, o čemž svědčí množství pouhých jedenácti relevantních mediálních výstupů.  
 Redakce webové stránky Sport.cz zaujala ke kauze neutrální postoj, když 

nepublikovala výstupy, jež by byly nějakým způsobem útočné, či hanobící k té, či oné 

straně. Pouze tři výstupy prezentovaly prohlášení Kovaříka či dalších rozhodčích, 

                                                           82 Např. nesprávně nařízená penalta ve prospěch Sparty v 96. minutě utkání proti Dukle, jež po 

závěrečném hvizdu znamenala vítězství  
83 Online data (OLA). NetMonitor [online]. [cit. 2017-05-04]. Dostupné z: http://www.netmonitor.cz/online-data-ola 
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ostatní sdělení informovala o vyjádřeních či krocích ze strany „obžalované“ fotbalové 

asociace.  
Titulky jsou psané neutrálním jazykem. V osmi z jedenácti případů se v nich 

objevilo jméno Berbr, přičemž v sedmi z nich bylo prvním slovem názvu. To 

jednoznačně referuje o významnosti osoby v celém procesu. Přestože byl Berbr od 

samého začátku nepochybně nejvýznačnější postavou celé kauzy, je možné, že web 

Sport.cz touto častou prezentací umožnil čtenářům, aby si v souvislosti s kauzou 
zafixovali zejména toto konkrétní jméno.  

Prezentace rozhodčích v souvislosti s kauzou 
Obsahy textů z počátku kauzy na webu Sport.cz jsou opět téměř identické s těmi, 

které publikovala dvě předchozí zkoumaná média, když byly citovány různé části 

Kovaříkova prohlášení, které otiskl deník Sport.  
Sport.cz píše, že z Kovaříkovy zpovědi se jeví, že rozhodčí zkoušeli nátlakové 

jednání 84 či praktiky jako ponižování či zastrašovaní, které byly taktéž devizou 
bezpečnostních složek v minulém režimu.85  

Jako příklad takového jednání bylo v jednom z výstupů na Sport.cz uvedeno 
Kovaříkovo svědectví o údajných petičních akcích. Tyto petice měly být oficiálně 

dobrovolné, rozhodčím prý však bylo naznačeno, že kdo ji nepodepíše, skončí.86 O 
konkrétním obsahu jedné z petic, která prý měla cílit na jednoho z moravských sudích 

(rozhodčí z Moravy Berbr údajně označoval za Asiaty 87
), který se Berbrovi z nějakého 

důvodu znelíbil, Kovařík uvedl: „Pan Berbr zorganizoval petici, kterou jsme všichni 

museli podepsat. V petici stálo, že k dotyčnému nemáme důvěru a nechceme s ním 

                                                           84 Berbr rozhodčí veřejně ponižuje a nutí je podepisovat petice, prozradil sudí Kovařík. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/700843-berbr-rozhodci-verejne-ponizuje-a-nuti-je-podepisovat-petice-prozradil-sudi-kovarik.html 85 Berbr je sice diktátor, ale nikoho neuplácí. Pelta nakonec bude konat. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/701216-berbr-je-sice-diktator-ale-nikoho-neuplaci-pelta-nakonec-bude-konat.html 86 Berbr rozhodčí veřejně ponižuje a nutí je podepisovat petice, prozradil sudí Kovařík. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/700843-berbr-rozhodci-verejne-ponizuje-a-nuti-je-podepisovat-petice-prozradil-sudi-kovarik.html 87 tamtéž 
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jezdit na zápasy. Pak tomu asistentovi ty podpisy ukázali a řekli mu, že ho nemají s 

kým posílat." 88 Kovařík přiznal, že po připojení podpisu se za sebe styděl.
89  

Z výše uvedeného vyplývá několik skutečností. Pokud se svědectví zakládají na 

pravdě, tvorba a podepisování takovýchto petic, mířených v některých případech do 

vlastních řad, byly procesem upevnění a potvrzením mocenského působení Berbra 

v prostředí českých fotbalových rozhodčích. Aplikováním psychologického nátlaku 

docházelo nejen k získání podpory v určité otázce, ale na druhé straně mohla tato 

podpora vést k ponižování rozhodčích, či jednoduchému manipulování s jejich kariérou.  
Sport.cz napsal, že dle informací České televize prý mezi rozhodčími koloval 

mail, který vyzýval k podpoře Damkové, 90 což by pouze potvrdilo zmíněné 

spekulace.  
Na portálu Sport.cz byl čtenářům nabídnut postoj účastníků druhé strany v 

kauze. Například v článku Berbr v útoku: Kdybych to řídil, tak Kovařík nepíská. 

Znechutil mě, zlobí se Damková 
91 Berbr s Damkovou odsoudili Kovaříkova, dle jejich 

názoru lživá prohlášení o situaci v komisi rozhodčích. „Kdybych měl na komisi a její 

rozhodování jakýkoliv vliv, tak rozhodčí Kovařík po mnoha chybách, které za poslední 

dva roky udělal a poškodil tím některé kluby, již profesionální soutěže nepíská,“ 
92 

uvedl Berbr.  
Svůj prostor od redakce Sport.cz dostal také předseda FAČR Pelta. Sport.cz 

uvádí, že je iluzorní si myslet, že by Pelta oslabil Berbrův vliv na rozhodčí. Přesto však 
prý Pelta uznává, že rozhodčí jsou nejlépe organizovanou komunitou v českém 

                                                           88 Berbr rozhodčí veřejně ponižuje a nutí je podepisovat petice, prozradil sudí Kovařík. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/700843-berbr-rozhodci-verejne-ponizuje-a-nuti-je-podepisovat-petice-prozradil-sudi-kovarik.html 89 tamtéž 90 Pustit Berbra na semináře sudích byla systémová chyba, naznačil Pelta před odletem do Číny. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/703247-pustit-berbra-na-seminare-sudich-byla-systemova-chyba-naznacil-pelta-pred-odletem-do-ciny.html 91 Berbr v útoku: Kdybych to řídil, tak Kovařík nepíská. Znechutil mě, zlobí se Damková. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/701524-berbr-v-utoku-kdybych-to-ridil-tak-kovarik-nepiska-znechutil-me-zlobi-se-damkova.html 92 tamtéž 
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fotbale. 93 V jiném článku Sport.cz citoval Peltu: „Berbr skutečně vystupoval na 

seminářích s kritikou některých rozhodčích, což není v jeho gesci ani kompetenci. Měli 

jsme být důslednější, což se týká i mě, nepopírám,“ 
94 přiznal. „Do budoucna se věci 

změní. Nikdo z nás nebude na seminářích rozhodčích vystupovat jako nějaký vůdce, 

natož aby do jeho průběhu zasahoval,“ 
95 dodal první muž českého fotbalu. 

Rozhovor pro Sport.cz a deník Právo poskytl elitní český rozhodčí Pavel 

Královec. V souvislosti s tímto sudím došlo ve stejném období ještě k jedné „podkauze“ 

týkající se českých sudích. Na utkání soutěže Ligy mistrů, k jehož řízení byl Královec 

delegován, měl společně s ním vyrazit také tým, tvořený dvěma asistenty rozhodčích, 

dvěma brankovými rozhodčími a jedním čtvrtým rozhodčím. Jedním z asistentů měl být 

sudí Radek Příhoda – ten však byl před utkáním sesazen a nahrazen Petrem 
Ardeleanem, což se mělo údajně stát na pokyn Berbra za to, že Příhoda nepodepsal 

petici o podpoře Dagmar Damkové.
96 Královec tuto teorii rezolutně odmítl s tím, že se 

jednalo o změnu založenou pouze interní domluvě, která s Příhodou a zbytek týmu 

proběhla. 
97 

Shrnutí 
Na webovém portálu Sport.cz byla kauza Kovařík vs. Berbr prezentována taktéž 

převážně neutrálním způsobem, přičemž významný prostor byl věnován zejména 
prohlášením aktérů. Oproti předchozím analyzovaným médiím se na Sport.cz neobjevil 
žádný komentář či jiný text, který by projevoval náklonnost mediální instituce k jedné, 

či druhé straně a nesnažil se tak čtenáře přesvědčit.  

                                                           93 Pustit Berbra na semináře sudích byla systémová chyba, naznačil Pelta před odletem do Číny. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/ostatni/clanek/703247-pustit-berbra-na-seminare-sudich-byla-systemova-chyba-naznacil-pelta-pred-odletem-do-ciny.html 94 Mezi čtyřma očima se dozvím víc, očekává Pelta před schůzkou s rebelujícím sudím 

Kovaříkem. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/709577-mezi-ctyrma-ocima-se-dozvim-vic-ocekava-pelta-pred-schuzkou-s-rebelujicim-sudim-kovarikem.html 95 tamtéž 96 Úplný nesmysl! brání se Královec vlivu Berbra a aféře s peticí rozhodčích. Sport.cz [online]. 2015 [cit. 2017-05-06]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/liga-mistru/clanek/709602-uplny-nesmysl-brani-se-kralovec-vlivu-berbra-a-afere-s-petici-rozhodcich.html 97 tamtéž 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu, je velmi pravděpodobné, že se portál Sport.cz stal 

jedním z primárních zdrojů informací, se kterými se mohla veřejnost setkat, neboť je 

součástí portfolia největšího českého vyhledávače Seznam.cz a sportovní zprávy se 

objevují na jeho hlavní stránce. Z obsahu, příp. pouze z názvů článků, si však čtenář 

nemusel nutně vyvodit jednoznačný úsudek, neboť mu byly poskytovány neutrálně 

zaměřené texty. 
3.2.4. Zodpovězení výzkumných otázek v souvislosti s kauzou Kovařík vs. Berbr 

VO1: Jakým způsobem média referují o vybraných problematických událostech 

souvisejících s činností fotbalových rozhodčích? 
Analýza mediálních výstupů publikovaných na třech českých webových 

zpravodajských portálech se zaměřením na sportovní tematiku poskytla odpovědi na to, 

pro kterou z těchto mediálních institucí měla kauza větší nebo naopak menší význam. 

Nastínila, jaký postoj ke kauze Kovařík vs. Berbr jednotlivá média zaujímají, zda jsou 

nakloněny té, či oné straně, nebo zda stojí z povzdálí jako nezaujatý pozorovatel.  
První analyzované médium, tj. iSport, jednoznačně podporovalo Libora 

Kovaříka a ostatní osoby, které poskytly svá svědectví. Pro iSport byla kauza 
v českém fotbale velmi závažnou záležitostí, což deklaruje vysoké množství výstupů 

v porovnání s ostatními médii. Server iSport se dle mého názoru prezentoval 
bulvárnějším stylem, neboť čtenářům předkládal stále nová svědectví a výpovědi, které 

nejspíše měly za cíl vytvářet exkluzivní a zajímavý, téměř až šokující obsah. 
Vytvořením speciálních hashtagů, vyzývajících k odstoupení místopředsedy asociace a 

předsedkyně komise rozhodčích, možná redaktoři chtěli vybudovat značku či symbol, 

který se ve veřejném prostoru rozšíří a zvýší tak povědomí o celém problému. Mediální 

sdělení iSportu byly také ze všech tří analyzovaných médií nejpestřejší, co se typu 
obsahu týká, když se kromě běžných psaných textů objevovaly např. informativní či 

fotografické grafiky. 
Portály iDnes a Sport.cz byly oproti iSportu více neutrální a obsahově méně 

pestré. Přestože se v případě iDnes mohlo zdát, že v počátcích kauzy je taktéž nakloněn 

spíše na stranu bývalého rozhodčího Kovaříka, s vývojem aféry docházelo na iDnes 
také ke kritickým pohledům na samotné sudí. Na iDnesu se proto objevovaly 
komentáře, jejichž autoři se zamýšleli nad vlivy samotných rozhodčích v prostředí 

českého fotbalu.     
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V souvislosti s kauzou Kovařík vs. Berbr byl mediální obraz rozhodčích ve třech 

analyzovaných médiích vytvářen ve třech různých rámcích. První rámec byl vytvořen 
na základě svědectví bývalých rozhodčích Libora a Tomáše Kovaříkových či 

otevřeného dopisu Radka Kociána. Rozhodčí byli prezentováni jako oběti 

manipulativního jednání vedoucích osobností českého fotbalu. Z těchto sdělení vznikl 

dojem, že rozhodčí museli pracovat pod velmi silným psychickým tlakem, a to nejen 
ze strany médií či veřejnosti, což je vzhledem k jejich důležitosti a postavení ve fotbale 

samotném v zásadě běžné. Popisované nátlakové jednání, které mělo být podpořeno 

zastrašovacími či ponižujícími metodami, tak vytvořilo obraz, ve kterém jsou rozhodčí 

vykreslováni jako osoby, jejichž postavení je v českém prostředí tuze 

nezáviděníhodné. Kontrastem je skutečnost, že pro sudí je vykonávání této činnosti 

nenahraditelnou součástí profesních i osobních životů, a to zejména z důvodu 

poměrně zajímavých finančních profitů, které jim z ní plyne. 
Druhý rámec prezentuje skupinu českých fotbalových rozhodčích jako 

uzavřenou a velmi dobře organizovanou strukturu, jejíž členi jsou v případě potřeby 

ochotni postavit se za její členy či vedení, a odmítat veškerá tvrzení, která by 
nějakým způsobem narušovala, či ovlivňovala ideální její vnitřní stav.  

Mediální obraz, který byl vyvolán kauzou Kovařík vs. Berbr, je utvářen ještě 

třetím rámcem. Tento rámec prezentuje část bývalých rozhodčích, kteří se odvážili 

vystoupit, jako lháře či fabulanty, kteří svá vlastní pochybení přisuzují jiným 

osobám. Přestože se tyto osoby mohly zpočátku jevit jako politováníhodné, průběh 

kauzy, zejména pak minimum dalších důkazů, žádná další svědectví a z nich vyplývající 
rozsudky soudu, snížily prohlášením rozhodčích důvěryhodnost v očích veřejnosti.  

VO2: Jak velký prostor poskytovala jednotlivá média ve svých příspěvcích 

rozhodčím k vyjádření? 
V aféře Kovařík vs. Berbr docházelo k publikování vyjádření rozhodčích 

v mnoha případech, což deklaruje sama zpověď Libora Kovaříka, která celou kauzu 

odstartovala. Dá se říct, že kauza byla na vyjádřeních rozhodčích ve své podstatě 

založena.  
Výpovědi rozhodčích byly podstatným zdrojem informací, na jejíchž 

základech byla například na serveru iSport budována mediální kampaň. Vzhledem 
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k tomu, že iSport je bulvární médium, každé relevantní vyjádření sudího či osoby 

tomuto prostředí blízké bylo mělo pro další obsah velký význam. 
Vyjádření rozhodčích mělo samo sebou význam i pro zbylá dvě média, přičemž 

nelze opomenout, že prostor nedostávala pouze strana Kovaříkových 

podporovatelů, nýbrž také obhájci Berbra a situace v komisi rozhodčích obecně 
(např. rozhovor s Královcem na Sport.cz). Všechna zkoumaná média navíc 

interpretovala otevřený dopis Radka Kociána, který byl rozeslán do redakcí několika 

vybraných českých médií.    
3.3. Mediální prezentace rozhodčích v aféře podnapilých sudích 

3.3.1. iSport.blesk.cz 
V závěru Synot ligy 2015/2016, která již tak byla poznamenaná jednou 

významnou kauzou, ve které figurovali čeští rozhodčí a která byla již v této práci 

analyzována, a dalšími drobnějšími událostmi, které se převážně týkaly pochybení 

rozhodčích na hřišti v rámci pravidel, došlo k situaci, kdy čtvrtý rozhodčí Marek Pilný a 

brankový rozhodčí Jiří Jech řídili ligové utkání zjevně pod vlivem alkoholu. Jejich 
provinění iSport označil za „skandál“ 98 či „poslední kapku do fotbalové žumpy“. 99 
 Jednoznačnými důkazy toho, jak Pilný s Jechem „okořenili“ 

100 utkání mezi 

Příbramí a Slavií Praha, byly televizní záběry, které iSport publikoval hned několik 

minut po skončení utkání. Na nich je vidět, jak se rozhodčí Pilný nekoordinovaně 

pohybuje, pobíhá za pomezním rozhodčím, přičemž napodobuje jeho pohyby, a vše 

vyústí jeho pádem na zem. Vzápětí ho zpacifikují a odvedou pořadatelé.
 101  

                                                           98 Komise trestala. Po skandálu v Příbrami končí sudí Pilný s Jechem. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/268906/komise-trestala-po-skandalu-v-pribrami-konci-sudi-pilny-s-jechem 
99 Zlitý sudí je poslední kapka. Fotbalovou žumpu musí vypucovat ryzí osobnosti. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/muj-isport-blogy-redaktori-jan-podrouzek/268868/zlity-sudi-je-posledni-kapka-fotbalovou-zumpu-musi-vypucovat-ryzi-osobnosti.html 100 CELÝ SESTŘIH: Příbram - Slavia 1:3. Domácí se nezachránili, sudí se motal. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/268792/cely-sestrih-pribram-slavia-1-3-domaci-se-nezachranili-sudi-se-motal.html 101 Skandální VIDEO! Opilý rozhodčí v Příbrami. Motal se, tancoval a spadl. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/268813/skandalni-video-opily-rozhodci-v-pribrami-motal-se-tancoval-a-spadl.html 
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 Činnosti brankového sudího Jecha během zápasu se věnuje video Příbram - 
Slavia: Ani brankový rozhodčí Jech není ve formě, publikované ve stejném příspěvku.

102 
Jech očividně nedokáže udržet koncentraci. Na videu je patrné, že postrádá stabilitu. V 
dalším ze záběrů lze z jeho úst odezřít slova „Ty vole,“ přičemž se pousměje, jako by 

nemohl dané situaci sám uvěřit. 103 Ve zprávě je také uvedeno, že dle svědectví 

fanouška přítomného na stadionu se Jech údajně během utkání vymočil, 
104 což později 

záběry skutečně potvrdily.  
 Řízení prvoligového (ale i jakéhokoliv jiného) utkání v podnapilém stavu lze 

považovat za závažné porušení pravidel a znevážení celé soutěže, potažmo jména 

fotbalu. 
Je nasnadě, že tato událost samovolně vyvolala vlnu emotivních vyjádření a 

kritiky směrem k rozhodčím, ale obecně i k aktuální neblahé situaci ve fotbalovém 

prostředí, od fotbalových činovníků, expertů, ale i jiných osobností. 
Redakce iSport se k nastalé situaci promptně vyjádřila prostřednictvím blogu 

Jana Podroužka textem s názvem Zlitý sudí je poslední kapka. Fotbalovou žumpu musí 

vypucovat ryzí osobnosti. 105 V něm se autor zamýšlí nad nízkou úrovní fotbalového 

prostředí, ve kterém cítí zhmotněnou zkaženost a ve kterém jsou výsledky zápasů 

znehodnocovány pofiderními a pochybnými výkony rozhodčích. 106  
Směrem k rozhodčímu Pilnému píše. „Je snad ten člověk nesvéprávný, že se 

zlije jako carský kurýr před tím, než má odvést profesionální výkon, a za nějž jsou sudí 

dobře honorovaní?“ 107 ptá se Podroužek. Pilného chování ostře kritizuje, přičemž ho 

označuje za šaška. 108 

                                                           102 Skandální VIDEO! Opilý rozhodčí v Příbrami. Motal se, tancoval a spadl. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/268813/skandalni-video-opily-rozhodci-v-pribrami-motal-se-tancoval-a-spadl.html 103 tamtéž 104 tamtéž 105 Zlitý sudí je poslední kapka. Fotbalovou žumpu musí vypucovat ryzí osobnosti. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/muj-isport-blogy-redaktori-jan-podrouzek/268868/zlity-sudi-je-posledni-kapka-fotbalovou-zumpu-musi-vypucovat-ryzi-osobnosti.html 106 tamtéž 
107 tamtéž 108 tamtéž 
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Reakce další veřejnosti však na sebe také nenechaly dlouho čekat, o čemž ve 

svých příspěvcích informuje i iSport. Experti dle iSportu popsali celou záležitost jako 

obrovskou ostudu, trapas a znevážení celé české ligy a fotbalu.109 Citována byla dále 
slova např. tehdejšího trenéra juniorky fotbalové Sparty Davida Holoubka, jenž na 

sociální síť Twitter napsal: „Český fotbal si právě střílí vlastní branku.“ 110 
S trochou ironie se dala tato velmi vážná situace považovat za komickou. 

Neznámá osoba upravila v otevřené encyklopedii Wikipedia profil rozhodčího Pilného, 

když do jeho životopisu připsala větu: „11. 5. 2016 se před zápasem 1. ligy Příbram - 
Slavia ožral jako prase,“ 

111 (viz. Obr. 2 v příloze). Tato poznámka však byla z profilu 
posléze smazána. 

Aféra logicky zasáhla také vedení FAČR, které muselo v souvislosti se 
záležitostí podniknout disciplinární kroky. Den po utkání iSport publikoval zprávu o 
trestu komise rozhodčích, jehož obsahem bylo vyřazení z listiny rozhodčích a 

odebrání rozhodcovské licence oběma sudím. 112 Prohlášení předsedy FAČR Pelty 

znělo: „Zažil jsem hodně, ale včerejší situace překonala všechno. (…) Požádal jsem o 

mimořádné hlasování, dali jsme podnět disciplinární komisi za znevážení jména fotbalu 

a dalších věcí, kterých se dopustili. Dnes jsem říkal, škoda, že nemáme trest smrti, ale 

jen doživotí.“ 113  Slova předsedy asociace deklarují závažnost provinění. 
O tom, že aféra s podnapilými rozhodčími měla dokonce mezinárodní 

přesah, referoval iSport v článku Žasne Německo, Británie i Španělsko! Opilí sudí z 

Příbrami zaujali cizinu.
114 Skandálu si všimla přední evropská média, jako například 

německý Bild, britské mediální instituce BBC, Telegraph, Daily Mail, či španělské 

                                                           109 Skandální VIDEO! Opilý rozhodčí v Příbrami. Motal se, tancoval a spadl. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/268813/skandalni-video-opily-rozhodci-v-pribrami-motal-se-tancoval-a-spadl.html 
110 Opilý sudí v Příbrami způsobil poprask! Poškození ligy, vztek i vtipy. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/268872/opily-sudi-v-pribrami-zpusobil-poprask-poskozeni-ligy-vztek-i-vtipy.html 111 tamtéž 112 Komise trestala. Po skandálu v Příbrami končí sudí Pilný s Jechem. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/268906/komise-trestala-po-skandalu-v-pribrami-konci-sudi-pilny-s-jechem 113 tamtéž 114 Žasne Německo, Británie i Španělsko! Opilí sudí z Příbrami zaujali cizinu. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/269001/zasne-nemecko-britanie-i-spanelsko-opili-sudi-z-pribrami-zaujali-cizinu 
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deníky Marca a AS. 
115 Připojeny byly náhledy vybraných zahraničních zpráv (viz. Obr. 

3 a 4 v příloze), či překlad titulku z deníku Marca: „Pane sudí, jste vyloučen za 

opilost,“ hlásá. 
116  

Po pěti dnech od utkání své vyjádření podal sudí Pilný, a to 

prostřednictvím rozhovoru pro Sport.cz. „Byla to výjimka, absolutní hloupost, za 

kterou právem platím,“ uvedl. 117 V rozhovoru, jehož části iSport citoval, popisoval 
veškeré okolnosti, které situaci zapříčinily. Mělo se jednat o kombinaci léků proti 

bolesti, fyzické únavy po odběru krevní plazmy a konzumaci malého množství 

alkoholu.118 Druhý proviněný sudí Jech se k záležitosti do médií nevyjádřil. 
Skandálním proviněním se iSport zabýval ve svých zábavně pojatých rubrikách, 

např. v pravidelném pořadu Liga naruby, v němž ironickým, ale ve své podstatě vážným 

způsobem komentují události v české lize. V díle s názvem Opilá LIGA NARUBY: 
štamprlička pro správnou atmosféru? Ivánek ví! 119 z jehož pouhého názvu je zřejmá 

nadsázka a odlehčení, používá moderátor expresivní výrazy jako ožralí rozhodčí, či 

sledovat někoho hodně na šrot. 120  
Záběry z utkání iSport zahrnul do další video výstupů – např. do ankety o 

největší průšvih v lize 121, který vybírali sami redaktoři, nebo do sestavy TOP 10 videí 

                                                           115 Žasne Německo, Británie i Španělsko! Opilí sudí z Příbrami zaujali cizinu. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/269001/zasne-nemecko-britanie-i-spanelsko-opili-sudi-z-pribrami-zaujali-cizinu 116 tamtéž 117 Jak se sudí Pilný opil? Prášky míchal s panáky, přihnul si i o půli. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/269400/jak-se-sudi-pilny-opil-prasky-michal-s-panaky-prihnul-si-i-o-puli.html 118 tamtéž 119 Opilá LIGA NARUBY: štamprlička pro správnou atmosféru? Ivánek 

ví!. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal-1-liga-rocnik-2015-16/268930/opila-liga-naruby-stamprlicka-pro-spravnou-atmosferu-ivanek-vi.html 120 tamtéž 121 ANKETA: Největší průšvih v lize? Opilí rozhodčí i Pelta s Berbrem. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/269771/anketa-nejvetsi-prusvih-v-lize-opili-rozhodci-i-pelta-s-berbrem 
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Synot ligy 2015/2016. 122 Zejména v případě druhého zmiňovaného výstupu spatřuji 
snahu o mírnou bagatelizaci závažné aféry s cílem zejména pobavit čtenáře média.   

Shrnutí 
Pro server iSport byla aféra se skandalizující podstatou de facto ideálním 

obsahem. Významnou výhodu při tvorbě obsahu měl  iSport oproti jiným sportovním 

médiím v tom, že je vlastníkem práv na publikování záběrů z ligových utkání, což 

znamená, že v tomto případě disponoval usvědčujícími záběry, které se tak staly 
součástí většiny příspěvků. Aktéři tak byli v iSportu odůvodněně a jednoznačně 

prezentováni jako strůjci ostudy českého fotbalu, která dokonce překonala hranice 

České republiky.  
Je však potřeba říct, že aféra na iSportu byla někdy prezentována i v mírně 

zábavném bulvarizujícím pojetí. V textech byly použity expresivní výrazy či ironické 

poznámky. To dle mého názoru lehce znevažovalo významnost a důležitost nastalého 

problému.   
3.3.2. sport.idnes.cz 

 Také portál iDnes označil celou záležitost jako skandál, na jehož úkor se 

fanoušci sice baví, ale fotbalová liga má obří ostudu.123 „Skleněné oči, sotva stál na 

nohou. Po pár minutách spadnul u kamery, z kapsy mu vypadával mikroport, držel v 

ruce zápis a kopíroval pohyb pomezního rozhodčího. Chvílemi byl přímo před domácí 

lavičkou, příbramští náhradníci se mohli potrhat smíchy,“
124 popsali na iDnesu chování 

čtvrtého rozhodčího Pilného, jenž na sebe v inkriminovaném utkání strhl hlavní 

pozornost. Pilný byl iDnesem v jiném článku prezentován jako jinak nenápadný sudí, 

kterého si veřejnost do inkriminovaného okamžiku možná nikdy nevšimla.
125  

                                                           122 TOP 10 videí sezony v Synot lize: NEJ góly, opilec, volant a prsa. Isport.blesk.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://isport.blesk.cz/clanek/269586/top-10-videi-sezony-v-synot-lize-nej-goly-opilec-volant-a-prsa 123 Skandál ve fotbale. Čtvrtý sudí v Příbrami byl opilý, brankový močil. Sport.idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/opily-ctvrty-sudi-03m-/fotbal.aspx?c=A160511_185723_fotbal_min 124 tamtéž 125 Kdo je sudí Pilný? Pracovitý dárce krve, který se kolosálně ztrapnil. Sport.idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/marek-pilny-rozhodci-alkohol-trapas-d7j-/fotbal.aspx?c=A160512_210321_fotbal_ten 
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 Svým dílem k mezinárodní ostudě přispěl Jiří Jech, jehož iDnes zařadil mezi 

nejzkušenější české arbitry, který rozhodoval i mezinárodní utkání, ale později na 

sebe upozornil hrubými chybami.
126 V článku připomíná jeho kariérní úspěchy, jakými 

byly řízení utkání kvalifikace na mistrovství světa, zápas Evropské ligy či předkola Ligy 

mistrů. 
127 Do kontrastu potom klade jeho závažné pochybení během utkání v Příbrami, 

když na sebe upoutal pozornost zvláštními pohyby a močením přímo na hřišti, což 

dle iDnesu odhalily záběry televize Nova. 128  
 Portál iDnes přichází v souvislosti s aférou zejména s rozhovory 
s kompetentními osobami. První z nich byl rozhovor se šéfem asociace Peltou. Ten 

označuje záležitost za ohrožení produktu fotbalu a za naprosté selhání jednotlivců, 
které vrhá stín na celý fotbal. 129 V rozhovoru prozrazuje, že měl možnost promluvit 
s rozhodčím Jechem. „Musím říct, že tam nebyl od pana Jecha žádný pokus se obhájit, 

bylo by to kontraproduktivní. Omlouval se za to, jakou způsobil fotbalu škodu, a řekl, 

že přijme jakýkoli trest,“
130 uvedl Pelta. Dále podotkl: „Nakupilo se teď hodně 

sporných věcí, některá až nepochopitelná rozhodnutí sudích, ale tohle je morální 

selhání, opovržení produktem. Myslel jsem, že když rozhodčí bere 25 tisíc za zápas, 

dostali jsme to na nějakou úroveň. Ale tímhle se může všechno degradovat, zničit.
131 

Z jeho slov je zřejmé, že záležitost mohla mít velice závažné dopady. Exces rozhodčích 

nebyl pouze ostudným pochybením, mohl totiž způsobit problémy na poli sponzorství či 
partnerství, což mohlo mít pro fotbalovou instituci nedozírné následky. 
 Své vyjádření připojil také předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda: 

„Bohužel těch věcí, které poznamenaly důvěryhodnost rozhodčích, je v poslední době 

celá řada a tohle byla poslední kapka. Dostali jsme se na úplné dno důvěry 

v rozhodčí.“ 
132 Podobně reagoval i šéf disciplinární komise FAČR Richard Baček, 

                                                           126 Sudí Jech močil na hřišti. Dřív pískal mistry Evropy, později chyboval. Sport.idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/fotbalovy-rozhodci-jiri-jech-diu-/fotbal.aspx?c=A160512_021243_fotbal_pes 127 tamtéž 128 tamtéž 
129 Rozzlobený Pelta: Přijde revoluce. Kdo takhle selže, půjde z kola ven. Sport.idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/miroslav-pelta-rozhovor-o-opileckem-skandalu-rozhodcich-pe9-/fotbal.aspx?c=A160512_143839_fotbal_dc 130 tamtéž 
131 tamtéž 132 tamtéž 
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který prohlásil, že z jeho pohledu se jedná o jeden z nejzávažnějších fotbalových 

zločinů, který se dá vůbec spáchat. 133 
Shrnutí 

 Prezentace kauzy a aktérů proběhla na portálu iDnes v seriózní rovině a téměř 

bez náznaku ironie či zesměšňování. V textech se téměř sporadicky objevily expresivní 

výrazy. Mediální výstupy obsahovaly vážné informace či kritická prohlášení k deliktu 
sudích. S nejvyšší vážností v nich byly prezentovány důsledky, které mohlo provinění 

rozhodčích způsobit.  
3.3.3. Sport.cz 
Sport.cz o události referoval v první zprávě jako o skandálu, nicméně zpočátku 

se zdál pohled redaktorů opatrnější, když nejdříve napsali, že byl sudí Pilný během 

utkání indisponován a že na něj dohlížel pouze zřejmě v podnapilém stavu.
134 K 

brankovému rozhodčímu Jechovi se ve zprávě uvádí, že na brankové čáře plápolal a 
očividně nebyl ve své kůži.135 

V následujícím článku byl Sport.cz již o poznání přímočařejší. „Vrávorání, k 

uzoufání směšné poskakování a pády podnapilého sudího Pilného,“ tak zněl popis 
chování čtvrtého rozhodčího. 136 Dle Sport.cz překonala tato událost všechno, co český 

fotbal v posledních desetiletích zažil. 
137 

                                                           133 Disciplinárka trestala opilého sudího. Fotbal to poškodilo, řekl Baček. Sport.idnes.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-07]. Dostupné z: http://fotbal.idnes.cz/predseda-fotbalove-disciplinarni-komise-richard-bacek-vysvetluje-trest-pro-rozhodciho-marka-pilneho-i63-/fotbal.aspx?c=A160513_184212_fotbal_pes 134 Ligový skandál! Čtvrtý sudí v Příbrami dohlížel na zápas zřejmě opilý. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/775846-ligovy-skandal-ctvrty-sudi-v-pribrami-dohlizel-na-zapas-zrejme-opily.html 135 tamtéž 136 Po opileckém skandálu Pilný a Jech jako sudí skončili. Škoda, že nemáme trest smrti, litoval Pelta. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/776095-po-opileckem-skandalu-pilny-a-jech-jako-sudi-skoncili-skoda-ze-nemame-trest-smrti-litoval-pelta.html 137 Pelta na sametové revoluci mezi rozhodčími trvá. Na vyloučení opilých arbitrů Pilného a Jecha zrovna tak. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/778184-pelta-na-sametove-revoluci-mezi-rozhodcimi-trva-na-vylouceni-opilych-arbitru-pilneho-a-jecha-zrovna-tak.html 
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Toho, že událost měla i mezinárodní přesah a objevila se v zahraničních 

médiích, si všiml také Sport.cz, který seznam médií, jež tuto informaci publikovala, 
rozšířil o média ze Spojených států. Deník NY Daily News, údajně uveřejnil článek s 

titulkem: Dva rozhodčí v české fotbalové lize dostali tresty: jeden byl opilý, druhý močil 

za brankou v průběhu hry.
138 Vyjma již zmíněných evropských médií si pro český 

fotbal nepříjemné situace všiml také prestižní italský deník La Gazzetta dello Sport, či 

slovenský deník Pravda.139 Renomé českého fotbalu, a tím pádem i domácích 

rozhodčích, tak bylo těžce narušeno v očích téměř celosvětové fotbalové veřejnosti. 
„Kabaret v režii opilců“ 

140
, jak zní název odstavce jednoho z článků, 

okomentoval Pilný v rozhovoru pro deník Právo a Sport.cz. Řekl, že své chování 

považuje za neomluvitelné a stydí se za něj. V rozhovoru uvádí, že když spatřil video 

z utkání, pomyslel si, že je to doslova nechutné. 141  
Popsal veškeré příčiny záležitosti a poskytl redaktorům důkazné materiály, které 

jeho slova měly potvrdit (potvrzení od fyzioterapeuta, kterého navštívil s bolestí svalu, 

kvůli čemuž si vzal před utkáním léky na bolest, a potvrzení o odběru krevní plazmy).  
Zcela otevřeně se Pilný přiznal k požití alkoholu, rezolutně však vyvrací, že by to 

byla obvyklá praxe rozhodčích před utkáním. 142 „Celá věc je pro mě neomluvitelná. 

(…) Je to moje selhání, český fotbal za to přece pykat nemůže. Pykám za to já, 

příbramské odpoledne mi obrátilo život naruby,“ 
143 uvedl Pilný.  

Provinění sudích se, dle Pelty, mělo později projevit i na složení listiny 

rozhodčích a komise rozhodčích pro další ligový ročník. Sport.cz citoval jeho slova: „I 

proto jsem si nechal vypracovat analýzu, abych měl přehled o všech sudích. O jejich 

                                                           138 Český fotbal si uřízl ostudu. Aféry opilých sudích si všímají v Evropě i mimo ni. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/776371-cesky-fotbal-si-urizl-ostudu-afery-opilych-sudich-si-vsimaji-v-evrope-i-mimo-ni.html 139 tamtéž 140 Na doživotí nedošlo, disciplinárka napařila Pilnému dvouletý trest. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/776475-na-dozivoti-nedoslo-disciplinarka-naparila-pilnemu-dvoulety-trest.html 
141 Opilý sudí z Příbrami promluvil! Nejsem úplně takový magor, jak to vypadá, říká Pilný. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/777233-opily-sudi-z-pribrami-promluvil-nejsem-uplne-takovy-magor-jak-to-vypada-rika-pilny.html 
142 tamtéž 143 tamtéž 
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odborných, ale i morálních kvalitách. Chci totiž, aby nová listina rozhodčích byla 

nezpochybnitelná.(…) Možná někomu uškodíme, protože pískat umí, ale protože má 

pošramocenou pověst, půjde prostě z kola ven a nahradíme ho někým jiným. I proto 
dojde k největšímu počtu změn v historii listiny sudích. Začneme s rozhodčími, kteří 

nemají tolik zkušeností, takže jejich výkony možná nebudou na nejvyšší úrovni a i chyb 

se třeba budou dopouštět, ale důvěra v sudí je to hlavní, o co nám od nové sezóny 

půjde.“ 
144  

Z Peltova prohlášení je zřejmé, že rozsah provinění byl tak významný, že 

způsobil zásadní změny v celých českých rozhodcovských strukturách.   
Shrnutí 

 Sport.cz jako první české médium publikovalo prohlášení jednoho z aktérů, a to 

rozhodčího Pilného, což na úrovni skandalizace a provinění v souvislosti s jeho a 
Jechovým vystoupením při ligovém utkání v Příbrami příliš neubralo. Server Sport.cz se 
věnoval i důsledkům aféry, a to zejména následné nápravě renomé českého fotbalu a 

rozhodčích.  
 Redaktoři Sport.cz nebyli v textech příliš expresivní, přesto se čas od času 

odchýlili od neutrálního jazykového projevu. Aféra byla tímto médiem prezentována 

v seriozní formě bez bagatelizujících příspěvků. 
3.3.4. Zodpovězení výzkumných otázek v souvislosti s aférou podnapilých rozhodčích 

VO1: Jakým způsobem média referují o vybraných problematických událostech 

souvisejících s činností fotbalových rozhodčích? 
Aféra podnapilých rozhodčích během utkání Příbrami proti Slavii Praha 

zanechala velkou negativní kaňku na již tak problematickém ligovém ročníku 

2015/2016. Z pohledu všech analyzovaných médií se jednalo o skandál mezinárodních 

rozměrů, který v českém fotbale nemá obdoby.  
Záležitost byla obecně prezentována jako vážné narušení obrazu české 

kopané, potažmo samotných fotbalových rozhodčích. V důsledku předešlých kauz a 
                                                           144 Pelta na sametové revoluci mezi rozhodčími trvá. Na vyloučení opilých arbitrů Pilného a Jecha zrovna tak. Sport.cz [online]. 2016 [cit. 2017-05-08]. Dostupné z: https://www.sport.cz/fotbal/synot-liga/clanek/778184-pelta-na-sametove-revoluci-mezi-rozhodcimi-trva-na-vylouceni-opilych-arbitru-pilneho-a-jecha-zrovna-tak.html 
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afér, které český fotbal postihly a po nichž již byla důvěryhodnost českých rozhodčích 

poškozena, došlo dle médií k další razantní ztrátě důvěry a vzniku nových 

pochybností o regulérním řízení soutěže.  
V analyzovaných médiích byli proto rozhodčí jednoznačně odsuzováni, 

přestože např. na portálu Sport.cz byl publikován rozhovor s jedním z aktérů, který tak 

mohl situaci vysvětlit z druhé strany.  Pochybení však bylo tak intenzivní, že i přes 

možnou snahu příjemců sdělení záležitost alespoň částečně pochopit, zůstali rozhodčí za 

svůj skutek po právu kritizováni, což vyústilo v jejich potrestání a vyloučení z  
fotbalové asociace. 

  Z analýzy příspěvků vyplývá, že rozhodčí byli prezentováni jako, metaforicky 

řečeno, zločinci proti fotbalu a jako původci špatné pověsti českého fotbalového 

prostředí, na které si ukazují i zahraniční média. Český fotbal nedosahuje takové 

kvalitativní úrovně, aby mu byla v zahraničních médiích věnována velká pozornost, 

proto je nešťastné, že se na stránky evropských či amerických médií dostaly zrovna 

informace o této neblahé události. 
 VO2: Jak velký prostor poskytovala jednotlivá média ve svých příspěvcích 

rozhodčím k vyjádření? 
Oproti předešlé zkoumané kauze nebyla tato aféra založena na prohlášeních 

rozhodčích, nýbrž na zcela jasných a veřejnosti v přímém přenosu prezentovaných 

skutečnostech. Přesto lze předpokládat, že vyjádření obou rozhodčích, či dalších 

rozhodčích, kteří utkání spoluřídili, by nastalou situaci, byť možná marně, vysvětlilo. 
V každém případě by vytvořila zajímavý obsah.  

Jiří Jech se k případu do médií nijak nevyjádřil, kdežto Marek Pilný poskytl 

portálu Sport.cz a deníku Právo rozhovor, ve kterém se snažil alespoň částečně poklesek 

vysvětlit, nikoliv však omluvit. 
Prohlášení ze strany provinilých sudích se tak tedy v mediálním prostoru 

objevilo pouze jedno. Toto prohlášení bylo ostatními médii posléze citováno.  
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3.4. Vyhodnocení dotazníkového šetření 
Poslední výzkumnou částí této práce je analýza dotazníkového šetření, které 

bylo vytvořeno za účelem zkoumání mínění veřejnosti o českých fotbalových 

rozhodčích. Dotazník dále zkoumal, jak je mínění o činnosti fotbalových rozhodčích 

ovlivňováno médii.  
Následuje rozbor jednotlivých otázek. 

Otázka č. 1: Sledujete sportovní zpravodajství? 
 U první otázky měli respondenti určit, zda sledují sportovní zpravodajství, či 

nikoliv.  
Graf č. 2. Sledování sportovního zpravodajství 

 
 Z 66 respondentů jich 87,9 % sleduje sportovní zpravodajství. Poměrně vysoký 

podíl se dal predikovat, neboť, jak bylo zmíněno v metodologické části práce, dotazník 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
ANO 58 87, 9 % 
NE 8 12, 1 % 
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byl distribuován prostřednictvím facebookové skupiny, jejichž uživatelé jsou, nebo byli, 

studenty sportovní fakulty. Z toho plynul předpoklad, že většina respondentů, kteří 

budou dotazník vyplňovat, budou mít zájem o sport, resp. sledují sportovní 

zpravodajství. 
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Otázka č. 2: Jaké webové zpravodajské servery se sportovní tematikou nejčastěji 

sledujete? 
 Druhá otázka dotazníku si kladla za cíl zjistit, ze kterých sportovně-
zpravodajských webových serverů, respondenti nejčastěji čerpají informace ze světa 

sportu.  
Na výběr byly k dispozici čtyři předdefinované servery: isport.blesk.cz, 

sport.idnes.cz, sportovninoviny.cz a sport.cz. Další možností byla otevřená odpověď, 

kam mohli respondenti uvést jiný jimi sledovaný server. Poslední variantou byla 
odpověď, že žádný takovýto typ zpravodajského serveru nesledují. U této otázky mohl 

respondent zvolit jednu či více možností.  
Graf č. 3. Výběr nejčastěji sledovaných zpravodajských serverů se sportovní tematikou

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
isport.blesk.cz 31 47, 0 % 
sport.idnes.cz 35 53, 0 % 
sportovninoviny.cz 7 10, 6 % 
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 Z výsledků vyplývá, že třemi nejčastěji sledovanými webovými zpravodajskými 

servery jsou právě ty, jež byly v této práci analyzovány. Více jak polovina respondentů 

(53, 0 %) zvolilo sport.idnes.cz, druhým v pořadí je s podílem responzí 47, 0 % 
isport.blesk.cz a třetím nejčastěji sledovaným médiem je portál sport.cz s podílem 39, 4 

%.  
 Lze proto předpokládat, že tato média mají nejvýraznější vliv na spoluutváření 

obrazu jevů ve sportovním prostředí, resp. v souvislosti s touto prací na obraz 

fotbalových rozhodčích. 
 Jako další zpravodajské servery, které respondenti vypsali, byly uvedeny např. 

ceskatelevize.cz/sport, sport.aktualne.cz, fotbalportal.cz, livesport.cz, což je však spíše 

portál s výsledkovým servisem, dále eurofotbal.cz či zahraniční portály 

guardian.co.uk/sport, bbc.co.uk/sport a skysports.com. 
 Za zajímavé, že poměrové rozložení sledování zpravodajských serverů se 

sportovní tematikou, je více vyrovnané u respondentů, kteří jsou, či byli aktivními hráči 

fotbalu. Nejvíce aktivních fotbalistů a fotbalistek uvedlo, že sleduje portál sport.idnes.cz 

(55, 6 %). Server iSport.blesk.cz zvolilo 52, 8 % z těchto respondentů a Sport.cz 

vybralo 50 % respondentů.     
 
 
 
 
 
 

 
 
 

sport.cz 26 39, 4 % 
jiný server 12 18, 2 % 
nesleduji žádný server 6 9, 1% 
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Otázka č. 3: Jak obecně vnímáte postavu fotbalového rozhodčího? 
 Otázka č. 3 se zaměřila na vnímání postavy fotbalového rozhodčího. 

Respondentům byly nabídnuty čtyři charakteristiky, které považuji za základní. U této 

otázky mohl respondent zvolit jednu či více odpovědí.   
Graf č. 4. Vnímání postavy fotbalového rozhodčího 

 
 Z grafu č. 4, který znázorňuje rozložení odpovědí na otázku č. 3, vyplývá, že 

veřejnost vnímá postavu fotbalového rozhodčího nejčastěji jako důvěryhodnou a 

respektovanou osobnost. Tuto možnost zvolilo 68, 2 % respondentů, což značí, že 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
nepostradatelná součást hry 25 37, 9 % 
důvěryhodná a respektovaná osobnost 45 68, 2 % 
vykonavatel „vyšších zájmů“ 10 15, 2 % 
snadno zkorumpovatelná postava 12 18, 2 % 
nijak z výše uvedených, či jinak 2 3, 0 % 
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vnímání veřejnosti je poměrně pozitivní. Téměř čtyřicet procent respondentů vidí 

v osobě rozhodčího nepostradatelnou součást hry. 
 Negativnější pohled poté vyjádřilo 18, 2 % respondentů, kteří uvedli, že v nich 
rozhodčí symbolizuje lehce zkorumpovatelnou postavu. Možnost, že je rozhodčí 
vykonavatelem „vyšších zájmů“ zvolilo 15, 2 %. Tyto názory mohou být zapříčiněny 

zejména negativními zkušenostmi z minulosti – např. registrováním korupčních kauz 

v médiích, vlastní zkušeností z fotbalových utkání nižších soutěží, apod.       
Z otázky č. 9 dotazníku vyplynulo, že z respondentů, kteří si řízení fotbalového 

utkání v minulosti vyzkoušeli, jich 68 % vnímá postavu rozhodčího jako důvěryhodnou 

a respektovanou osobnost a 32 % jako nepostradatelnou součást hry. Z negativního 

pohledu, jako snadno zkorumpovatelnou postavu, ji ale vnímá 20% respondentů se 

zkušeností s rozhodováním utkání.  
Nejpozitivnější vnímání postavy rozhodčího mají čtenáři portálu sport.iDnes.cz. 

68 % respondentů, kteří zvolili možnost, že rozhodčí je nepostradatelnou součástí hry, 
totiž sleduje právě online médium společnosti Mafra. Tuto možnost následně zvolilo i 

48 % čtenářů serveru Sport.cz. Jako důvěryhodnou a respektovanou osobnost 

rozhodčího vnímají nejčastěji opět čtenáři sport.iDnes.cz s podílem téměř 49 %. 
Ač se to na fotbalových hřištích v mnoha případech nemusí zdát, 72, 2 % 

respondentů, jež hrají, či aktivně hráli fotbal, považuje postavu rozhodčího také za 

důvěryhodnou a respektovanou osobnost. 33,3 % z těchto aktivních hráčů jej považuje 

za nepostradatelnou součást hry.      
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Otázka č. 4: Vídáte v médiích texty o českých fotbalových rozhodčích? 
Ve čtvrté otázce dotazníku byli respondenti dotazováni, zda ve sportovních 

médiích vídají texty o českých fotbalových rozhodčích. Byly jim nabídnuty možnosti 

ano, ne či nevím.  
Graf č. 5. Registrování textů o českých fotbalových rozhodčích v médiích

 

 
 Na otázku, zda respondenti v médiích registrují texty, týkající se českých 

fotbalových rozhodčích, jich 84, 8 % odpovědělo, že ano. 10, 6 % respondentů uvedlo, 

že takové texty v médiích nevídá. Zbylí respondenti si v této otázce nejsou jistí a zvolili 
možnost nevím. 
 
 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
ANO 56 84, 8 % 
NE 7 10, 6 % 
NEVÍM 3 4, 5 % 
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Otázka č. 5: Pokud jste na otázku 4 odpověděli ano, jaké dojmy ve vás tyto texty 

většinou vyvolávají? 
Otázka č. 5 navazovala na předchozí otázku. Měla za cíl zjistit, jaké dojmy texty 

o rozhodčích ve čtenářích většinou vyvolávají. Definováno bylo pět možností, mezi 

kterými si mohl respondent vybrat jednu, či více odpovědí. Respondent dále mohl 

vyplnit svůj vlastní dojem, či zvolit možnost, že ho zpráv o rozhodčích nezajímají. 

Graf č. 6. Dojem z textů, týkajících se českých fotbalových rozhodčích 
 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
Čeští ligoví rozhodčí odvádějí svoji práci 

zodpovědně a kvalitně. 31 47, 0 % 
I rozhodčí jsou jen lidé, kteří mohou 

nevědomě chybovat. 10 15, 2 % 
Rozhodčí pracují pod velmi silným 

vnějším tlakem. 19 28, 8 % 
Rozhodčí se svými rozhodnutími snaží 

vědomě ovlivňovat ligová utkání. 9 13, 6 % 
Rozhodčí působí negativně na obraz 

českého fotbalu. 45 68, 2 % 
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nevím, zprávy o rozhodčích mě 

nezajímají 14 21, 2 % 
jiný dojem - vypište jaký 2 3, 0 % 
  

Z výsledků odpovědí na otázku č. 5 vyplývá, že mediální příspěvky týkající se 
fotbalových rozhodčích, tyto sudí prezentují dle názoru respondentů převážně 

v negativním pohledu, tzn., že si média všímají zejména různých afér, provinění či 

chyb. Odpověď, že z mediálních textů je většinou vyvolán dojem, že rozhodčí působí 

negativně na obraz českého fotbalu, zvolilo 68, 2 % respondentů.  
Druhou nejčastější odpovědí byl dojem, že rozhodčí odvádějí svoji práci 

zodpovědně a kvalitně, kterou zvolilo 47 % respondentů.  
Za zajímavé považuji, že 100 % respondentů, kteří v této otázce zvolili možnost, 

že jim média předkládají texty o negativním působení rozhodčích na obraz českého 

fotbalu, nebo že se rozhodčí svými rozhodnutími snaží vědomě ovlivňovat ligová 

utkání, uvedlo, že jimi sledovaným médiem (nebo jedním z výběru sledovaných médií) 
je portál isport.blesk.cz.    

Dotazník oproti tomu vypověděl, že u otázky č. 5 volili pozitivněji hodnotící 

možnosti spíše čtenáři serveru iDnes. 70 % respondentů, kteří zvolili odpověď, že i 

rozhodčí je člověk, který může nevědomě chybovat, totiž sleduje právě online médium 

společnosti Mafra. Z portálu iDnes čerpá zprávy 57, 9 % respondentů, kteří se obávají, 

že rozhodčí pracují pod velmi silným vnějším tlakem. Téměř 55 % respondentů 

sledujících server iDnes se na základě médii publikovaných příspěvků domnívá, že čeští 

ligoví rozhodčí odvádějí svoji práci zodpovědně a kvalitně.      
Další zajímavostí je, že 76 % respondentů, kteří v otázce č. 3 zvolili možnost, že 

postavu rozhodčího vnímají obecně jako respektovanou a důvěryhodnou osobnost, však 

v otázce č. 5 odpovědělo, že v nich mediální texty vyvolávají dojem, že čeští rozhodčí 

působí negativně na obraz českého fotbalu.  
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Otázka č. 6: Vzpomínáte si na některou z kauz či afér v souvislosti s českými 

fotbalovými rozhodčími, o které jste četl(a) nebo slyšel(a) v médiích? 
V otázce č. 6 měli respondenti uvést, zda si vzpomínají na některou z kauz či 

afér v souvislosti s českými fotbalovými rozhodčími, o kterých četli nebo slyšeli 

v médiích, či nikoliv. V případě, že ano, formou otevřené odpovědi měli možnost 

vypsat, o které kauzy či aféry se jednalo.  
Graf č. 7. Registrování afér či kauz v souvislosti s rozhodčími v médiích 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
NE 22 33, 3 % 
POKUD ANO, VYPIŠTE JAKOU 44 66, 7 % 
  

Graf č. 7 znázorňuje, že dvě třetiny respondentů si uchovalo v paměti některou 

z afér či kauz, které se týkaly českých fotbalových rozhodčích a byly prezentovány v 

médiích. Níže uvádím respondenty nejčastěji uváděné aféry: 
aféra podnapilých rozhodčích – uvedlo 19 respondentů 
korupční kauza v roce 2004 – 10 respondentů 
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penalta v derby SK Slavia Praha vs. AC Sparta Praha – 8 respondentů 
postava Romana Berbra – 4 respondenti 
přehmaty ve prospěch FC Viktorie Plzeň – 2 respondenti 
pochybení rozhodčí Ratajové v utkání Brno vs. Sparta – 2 respondenti 
Křetínského kabela – 1 respondent 

(pozn. Někteří respondenti zvolili možnost ANO, dále však uvedli neurčité odpovědi, 
např. nevím, nevzpomínám si, je jich spousta apod., které tak byly vyřazeny. U 
některých odpovědí je uvedeno více afér najednou. Z těchto důvodů součet respondentů 

u výše vypsaných kauz přesně nekoresponduje s celkovým počtem respondentů, kteří 

v této otázce zvolili možnost ANO.) 
Odpovědi na otázku č. 6 prokazují, že aférou, která utkvěla v paměti největšímu 

počtu respondentů, byla analyzovaná aféra podnapilých rozhodčích během utkání 

Příbrami a Slavie v květnu 2016. Druhou nejčastěji uváděnou kauzou byly korupční 

skandály v roce 2004. Respondenti si tuto kauzu spojili zejména s osobou Ivana 
Horníka a divadelní hrou Ivánku, kamaráde. 

Osm respondentů uvedlo aféru chybně odpískané penalty v utkání mezi Spartou 

a Slavií v dubnu 2017. Vysvětlením může být, že dotazník byl zveřejněn právě v době 

konání tohoto utkání a pro veřejnost to tak byla ta nejaktuálnější kauza. 
   Respondenti uvedli také postavu Romana Berbra a s tím související přehmaty 

ve prospěch FC Viktorie Plzeň. Dva respondenti si vzpomněli na pochybení rozhodčí 

Ratajové v neprospěch Sparty Praha. Jeden z respondentů si v souvislosti s rozhodčími 

vybavil kauzu Křetínského kabely z roku 2012.  
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Otázka č. 7: Vybaví se vám nějaké konkrétní jméno českého rozhodčího, o kterém 

jste četl(a) nebo slyšel(a) v médiích? 
Sedmou otázkou jsem si dal za cíl zjistit, zda si veřejnost dokáže vybavit jména 

konkrétních fotbalových rozhodčích. Pokud si respondent na jméno rozhodčího 

vzpomněl, uvedl ho formou otevřené odpovědi.  
Graf č. 8. Znalost jmen českých fotbalových rozhodčích 

 
 Přestože dvě třetiny respondentů si dokázalo vybavit některou z událostí, která 

měla spojitost s rozhodčími, překvapivě více jak polovina dotázaných si však na jméno 

žádného konkrétního rozhodčího nevzpomněla.  
  
 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
NE 34 51, 5 % 
POKUD ANO, VYPIŠTE JAKÉ 32 48, 5 % 
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Dvaatřicet respondentů si však jména různých sudích vybavilo. Dále uvádím nejčastěji 
uváděná jména: 
Pavel Královec – 16 respondentů 
Pavel Franěk – 13 respondentů 
Jiří Jech – 10 respondentů 
Radek Příhoda – 8 respondentů 
Michal Paták – 6 respondentů 
Dagmar Damková – 5 respondentů 
Marek Pilný – 3 respondenti 
 
 Nejvíce respondentů si pochopitelně vybavilo jméno rozhodčího předního 

českého rozhodčího Pavla Královce (16 respondentů), jenž figuruje na elitní listině 

rozhodčích evropské federace UEFA. 145 Druhým nejčastěji uváděným jménem bylo 

jméno Pavla Fraňka, který řídil již zmíněné derby mezi Spartou a Slavií a chybně nařídil 

pokutový kop v neprospěch Sparty. Jelikož byl tento okamžik v médiích poměrně hojně 

propírán, je logické, že se právě jeho jméno v daný moment respondentům vybavilo.  
 Deset respondentů si poté vzpomnělo na Jiřího Jecha, jenž byl jedním z dvojice 
podnapilých rozhodčích během utkání v Příbrami. Jméno Radka Příhody, jednoho 

z nejzkušenějších českých sudích, který se v žádné z výraznějších kauz neobjevil, 
uvedlo 8 respondentů.  
 Již bývalého rozhodčího Michala Patáka do dotazníku uvedlo 6 respondentů, 5 z 
nich si vybavilo jméno bývalé rozhodčí a bývalé předsedkyně komise rozhodčích FAČR 

Damkové.  
 Přestože si nejvíce respondentů vzpomnělo na kauzu spojenou s podnapilými 

rozhodčími, na jméno rozhodčího Marka Pilného, který byl hlavní postavou této aféry, 

si vzpomněli pouze tři respondenti. Důvodem může být skutečnost, že jméno tohoto 

sudího nebylo nikdy předtím z nijakého důvodu všeobecně známé.       
 
 
 
                                                           145 Pavel Královec: „Občas si připadám jako atlet..“. Gól.cz [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. 
Dostupné z: http://www.gol.cz/clanky/pavel-kralovec-obcas-si-pripadam-jako-atlet 
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Otázka č. 8: Hrál(a) jste či hrajete aktivně fotbal? 

V této otázce jsem se tázal na aktivní zkušenost s hraním fotbalu. Důvodem, 

proč jsem tuto otázku zvolil, byla snaha zjistit, kolik z respondentů se pohybovalo či 

pohybuje ve fotbalovém prostředí a pravděpodobně tak má větší obecný přehled o dění 

v české m fotbale. 
Graf č. 9. Aktivní hraní fotbalu 

 
 Aktivními hráči či hráčkami fotbalu je nebo bylo 54, 5 % respondentů. Lze tedy 

předpokládat, že více jak polovina respondentů se sledování dění ve fotbalovém 

prostředí věnuje podstatně více, příp. má pro ně větší význam.  
 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
NE 30 45, 5 % 
ANO 36 54, 5 % 
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Otázka č. 9: Vyzkoušel(a) jste si někdy řídit utkání z pozice rozhodčího? 

Otázkou č. 9 jsem chtěl zjistit, kolik respondentů má zkušenost s řízením utkání. 

Tato zkušenost totiž podle mě může výrazně ovlivnit následné vnímání osobnosti 

rozhodčího.  
Graf č. 10. Zkušenost s rozhodováním fotbalového utkání 

 
 Z výsledků vychází relativně překvapivé zjištění, že zkušenost s rozhodováním 

fotbalového utkání má 37, 9 % respondentů. Z mého pohledu se jedná o poměrně 

vysoké číslo. Předpokládal jsem, že tito respondenti vnímají činnost rozhodčích obecně 

více pozitivně, neboť z vlastní zkušenosti ví, jakým tlakům musí sudí čelit.  

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
NE 41 62, 1 % 
ANO 25 37, 9 % 
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Dotazník potvrdil, že z respondentů, kteří si řízení utkání fotbalového utkání 

v minulosti vyzkoušeli, jich 68 % vnímá postavu rozhodčího jako důvěryhodnou a 

respektovanou osobnost a 32 % jako nepostradatelnou součást hry. Z negativního 

pohledu, jako snadno zkorumpovatelnou postavu, ji vnímá 20 % respondentů se 

zkušeností s rozhodováním utkání. 
 
Sociodemografické otázky 
Otázka č. 10: Vaše pohlaví 
Graf č. 11. Struktura pohlaví 

 
 Desátá otázka dotazníku se týkala určení rozložení respondentů v závislosti na 

pohlaví. Z grafu č. 11 vyplývá, že podíl mužů při vyplňování dotazníku činil 68, 2 %, 

podíl žen 31, 8 %. 
 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
MUŽ 45 68, 2 % 
ŽENA 21 31, 8 % 
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Otázka č. 11: Váš věk 
Graf č. 12. Věková struktura 

 
 Graf č. 12 znázorňuje, že hlavní věkovou skupinou, která dotazník vyplnila, byla 

skupina v rozmezí 15 – 26 let, což vytváří celkový podíl 78, 8 %. Druhou nejčastěji 

odpovídající věkovou skupinou byla skupina v rozmezí 27 – 39 let (s podílem 13, 6 %), 

následovaná věkovou skupinou 40 – 55 let (s podílem 6, 1 %).  
 Výsledky dotazníku ukázaly, že věk respondenta mírně ovlivňuje výběr 

sledovaných médií, vnímání postavy i rozhodčího i dojmy, které v respondentech texty 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
méně než 15 let 0 0 % 
15 – 26 let 52 78, 8 % 
27 – 39 let 9 13, 6 % 
40 – 55 let 4 6, 1 % 
více než 55 let 1 1, 5 % 
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o rozhodčích vyvolávají. Pro porovnání jsem vybral dvě nejpočetněji zastoupené 

věkové skupiny.  
 Z odpovědí bylo zjištěno, že 50 % respondentů z nejpočetnější věkové skupiny 

respondentů, tj. 15 až 26 let, sleduje bulvární server iSport.blesk.cz, ale ve stejné míře 

také serioznější sport.iDnes.cz. V druhé nejpočetnější věkové skupině respondentů, ve 

věkové skupině 27 až 39 let byl nejsledovanějším sportovním médiem určen portál 

sport.iDnes.cz s podílem 77, 8 % respondentů. 
 Tři čtvrtiny respondentů, patřící do věkové skupiny 15 až 26 let, vnímají postavu 
rozhodčího nejčastěji jako důvěryhodnou a respektovanou osobnost. Respondenti ve 

věku 27 – 39 let považuji rozhodčí zejména za nepostradatelnou součást hry (66, 7 % 

respondentů). 
 U otázky č. 5, jaké dojmy mediální texty o rozhodčích v respondentech 
vyvolávají, byla u obou věkových kategorií nejčastěji volena možnost, že rozhodčí 

negativně působí na obraz českého fotbalu. Rozdíl je však v dalších nejčastějších 

odpovědích. Dalším nejčastějším dojmem „starší“ věkové skupiny byl ten, že rozhodčí 

musí pracovat pod silným vnějším tlakem (55, 6 % respondentů). Skupina ve věkovém 

rozmezí 15 až 26 let měla dojem více pozitivní, když 47 % respondentů uvedlo, že 

rozhodčí odvádějí svoji práci zodpovědně a kvalitně.    
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Otázka č. 12: Dosažené vzdělání 
Graf č. 13. Dosažené vzdělání 

 
 Závěrečná otázka dotazníku se dotazovala na dosažené vzdělání. Největší část 

respondentů dosáhla středoškolského vzdělání s maturitou (60, 6 %). 31, 8 % 
respondentů uvedla, že má vysokoškolské vzdělání. Nejmenší podíl zastoupení zahrnují 

respondenti s vyšším odborným vzděláním.     
 
 
 

 
Možnosti Počet odpovědí Procentuální podíl 
základní 2 3, 0 % 
střední s výučním listem 2 3, 0 % 
střední s maturitou 40 60, 6 % 
vyšší odborné 1 1, 5 % 
vysokoškolské 21 31, 8 % 
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ZÁVĚR 
 Cílem této práce bylo zkoumat mediální obraz českých fotbalových rozhodčích 

ve třech vybraných českých médiích v rámci dvou problematických kauz, které se udály 

v průběhu nejvyšší české fotbalové soutěže v ročníku 2015/2016, a dále zkoumat 

mínění veřejnosti o činnosti českých fotbalových rozhodčích prostřednictvím 

dotazníkového šetření. 
 V první kauze, která se týkala konfliktů mezi bývalými rozhodčími a vedením 

českého fotbalu, byli rozhodčí znázorňováni v několika rámcích. Z výsledků základní 

výzkumné otázky vyplývá, že o rozhodčích bylo referováno z různých pohledů, jež 

značně závisely na povaze analyzovaného média. 
V bulvárním médiu byli rozhodčí veřejnosti prezentováni zejména jako 

utiskované osoby, vykonávající svou činnost pod silným tlakem, a to zejména ze strany 

Romana Berbra, na jehož postavu byl obraz rozhodčích v rámci této kauzy úzce 

navázán. Na základě prohlášení bývalých sudích média uváděla, že v rozhodcovském 

systému existuje skupina sudích, kteří jsou Berbrovi nakloněni, a kteří tak mají 

disponovat různými výhodami.  
Prezentace rozhodčích na serióznějších webových serverech byla již k sudím 

kritičtější. Nejednou bylo v textech uvedeno, že struktura českých rozhodčích je těžce 

prostupnou, komplexní a silně provázanou skupinou, v jejímž systému platí určitá 

pravidla, která musí její členové dodržovat.    
 Druhá kauza, která byla v této práci analyzována, způsobila silnou ztrátu renomé 

českého fotbalu, a to i za českými hranicemi. Dva čeští rozhodčí řídili utkání první 

fotbalové ligy v květnu 2016 v podnapilém stavu. Oba rozhodčí byli znázorněni jako 
osoby, které zcela jednoznačně poškodily jméno českého fotbalu. V médiích se objevily 
názory známých fotbalových osobností, podle nichž tato událost pouze reflektovala 

tehdejší situaci v celé české kopané. O významnosti a svým způsobem i negativní 

jedinečnosti aféry svědčí fakt, že si právě na ni vzpomnělo nejvíce respondentů 
v dotazníkovém šetření.   

Obě analyzované kauzy neměly příliš společných rysů. První referovala o 

složitých podmínkách, ve kterých museli rozhodčí údajně pracovat, o zastrašování či 

vyhrožování, z čehož vyplynul obraz rozhodčích jako obětech systému. S postupem 
času ale byli prezentováni jako samotní strůjci takového systému. Druhou aféru 
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rozhodčí způsobili svým neprofesionálním chováním. Rozhodčí tak opět ztratili důvěru 
nejen v očích fotbalových fanoušků, ale i široké veřejnosti, a ostudným způsobem 

zesměšnili český fotbal. 
Rozhodčí jsou podstatnými osobnosti na poli fotbalu. Fotbalové dění mohou 

svými rozhodnutími snadno ovlivnit a spolupodílí se svým profesionálním přístupem na 

celkové prezentaci fotbalu jako takového. Aby však byla zachována důvěryhodnost v 

jejich rozhodnutí, měly by být veškeré procesy v jejich skupině, potažmo v komisi 
rozhodčích, nezávislé, transparentní a otevřené médiím i veřejnosti. Pokud se nyní 

poohlédneme na příklad do nedávné minulosti, vhodným krokem k nahlédnutí do práce 

českých sudích byl například originální záznam z utkání Slavie Praha proti Mladé 

Boleslavi v listopadu 2016. Rozhodčí Radek Příhoda měl během celého utkání připnutý 

mikrofon a v průběhu zápasu byl natáčen kameramany. Následně vznikl unikátní 

záznam toho, jak rozhodčí toto utkání řídil, jak komunikoval s hráči, či vysvětloval 

nastalé situace.146  Troufám si tvrdit, že podobné projekty by mediální obraz českých 

fotbalových rozhodčích pomohly zlepšit. 
K výzkumu vnímání českých fotbalových rozhodčích veřejností v této 

bakalářské práci posloužil dotazník. Jak již bylo zmíněno, nejčastější aférou, na kterou 
si respondenti vzpomněli, byla aféra podnapilých rozhodčích. K tomu se váže 

nejčastější odpověď na otázku, co v respondentech mediální příspěvky týkající se 

rozhodčích, vyvolávají. Respondenti nejčastěji volili možnost, že rozhodčí působí 

negativně na obraz českého fotbalu. Přesto si o postavě rozhodčího většina z dotázaných 

myslí, že se jedná o respektovanou a důvěryhodnou osobnost. 
Proč tedy tyto zdánlivě důvěryhodné osobnosti působí negativně na obraz 

českého fotbalového prostředí? Možnou odpovědí jsou faktické chyby a činy sudích na 
fotbalových hřištích, které tak fotbalové prostředí znázorňují ve špatném světle. 

Druhou z odpovědí může být domněnka, že média možná publikují ve větší míře 

ta negativnější sdělení. Na tomto místě můžeme připomenout koncept zpravodajských 

hodnot a hodnotu negativity jako jednu z nich (o zpravodajských hodnotách píší např. 

Brighton a Foy v publikaci News Values). Je otázkou, zda by se situace změnila, kdyby 

se s větší intenzitou referovalo o bezchybně odřízených utkáních, fair play projevech 
                                                           146 Ligový zápas v kůži rozhodčího Radka Příhody. In: Youtube [online]. 23. 12. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: https://youtu.be/KAf-l2Jn6lA. Kanál uživatele 1. FOTBALOVÁ LIGA 
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sudích, jejich úspěších na mezinárodních fotbalových hřištích či jiných pozitivních 

událostech s nimi souvisejících. Zda by potom byly obraz i vnímání českých 

fotbalových rozhodčích o něco pozitivnější.  
SUMMARY 

This bachelor’s thesis was focused on the media image of Czech football 
referees. The media image of referees was analysed on the basis of two cases, that took 
place in the Czech First League 2015/2016, then officially known as Synot liga. The 
first case related to the statements of several Czech football referees against the 
leadership of the referees committee of Football Association of the Czech Republic and 
against the undesirable practices of the Czech football leaders in August 2015. The 
second affair was related to the drunken referees who participated in the officiating of 
the league match between Příbram and Slavia Praha in May 2016. I have analyzed three 
Czech sports news websites: isport.blesk.cz, sport.idnes.cz and sport.cz. 

Based on the results of the analysis of the first case, I have come to the 
conclusion that the Czech referees were presented in the monitored media in three areas. 
The first area is presentation of referees as victims of degrading and manipulative 
behaviour, who had to do their work under the strong pressure. The second area is that 
Czech referees were creating the solid internal structure between themselves, which is 
not accessible to the public, thus to the media. The members of this structure are willing 
to stand up for their leadership so that this system is not undisturbed. The third one is a 
presentation of referees as liars who ascribing their failures to other persons.  

The affair of the drunken referees caused, that they were showed in the analysed 
media as “builders” of a general shame of Czech football. The unprofessionalism of two 
Czech referees crossed the border of the Czech Republic and became a target of ridicule 
also in foreign media. The logical outcome was that not only the referees, but also the 
Czech football lost the trust of the fans.  

This was reflected in the results of the survey, which examined the perception of 
Czech football referees and has been part of this work. This case related to Czech 
referees was most frequently mentioned by respondents. Respondents further stated that 
media reports, referring to referees' activities, give them the impression that the Czech 
referees are negatively affecting the image of Czech football.  
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It is difficult to determine what could make the media image of judges more 
positive. The possibility is to increase the transparency and to allow media and public 
peep into their activities. In my opinion, it would also help if the media would more 
inform about positive informations, such as great performances of referees in matches, 
successes on the foreign scene, and so on.    
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PŘÍLOHA č. 2: Otevřený dopis Radka Kociána 
Otevřený dopis Radka Kociána předsedovi FAČR Miroslavu Peltovi 
Věc: Otevřený dopis p. Peltovi předsedovi FAČR 
Vážený pane předsedo, 

rozhodl jsem se reagovat na Vaše tiskové prohlášení z úterý dne 25. 8. 2015 na 
již bývalého rozhodčího pana Libora Kovaříka. Úvodem chci podotknout, že mě nikdo 

do sepsání tohoto dopisu nenutil, neovlivňoval mě a že  je jen čistě moje rozhodnutí 

potvrdit praktiky jak pana Berbra, tak i Komise rozhodčích vedené paní Dagmar 

Damkovou . 
                Vím, že moje vyjádření přes média fotbalu, jak vy sám říkáte, nepomůže, ale 

já shodou okolností jsem jedním z těch, který byl před všemi rozhodčími na jednom 

semináři vyhozen z minuty na minutu a od Vás se žádné pomoci nedočkal. Chtěl bych 

tak sdělit veřejnosti, že jste měl minimálně indicie o nekalých praktikách v oblasti 

rozhodcovství v nejvyšších soutěžích, ale neměl jste zřejmě dostatečnou sílu ani chuť se 

situací něco udělat a tak je logické, že se současní rozhodčí na ligové listině 

nedovolávají Vaší podpory. 
                V pátek dne 2. 11. 2012 byl doručen na fotbalový svaz na ulici Diskařskou 

notářský zápis podepsaný bývalým kolegou panem Tomášem Adámkem, který se týkal 

korupce v českém fotbale. Již dříve byl naplánovaný seminář rozhodčích na středu dne 

7. 11. 2012 od 12 hod v hotelu Pyramida s tím, že budeme rozděleni do tří skupin. Dvě 

skupiny se měly věnovat teoretické části, jedna na fotbalovém hřišti fyzické přípravě. 

Na úvod si vzala slovo paní Dagmar Damková (předsedkyně KR), kdy po úvodním 

slově žádala 7 rozhodčích z Moravy, aby se k ní po úvodním slově dostavili. Vím 

určitě, že to společně se mnou byli následující kolegové: já, Roman Tacina, Radek 

Matějek, Petr Mikel, Petr Vysloužil, Emanuel Marek, Zdeněk Dobrovolný. Měli jsme 

přicházet k paní Damkové postupně ve dvojicích a jedné trojici. Jako první jsme šli za 

paní Damkovou, kde byl přísedícím další člen KR pan Miroslav Svoboda, Roman 

Tacina a já. Bez jakéhokoliv slova nám byl předložen papír, kde bylo napsáno 

prohlášení a byla nám podána propiska k  podpisu. Na papíře byl následující text: 
Prohlašuji, že v posledních letech se mě pokoušeli ovlivnit osoby Josef Krula, 

Lubomír Puček, Pavel Býma a Tomáš Adámek v řízení utkání 1. Gambrinus ligy, druhé 



85 
 

ligy a celostátní dorostenecké ligy. Tuto skutečnost jsem nenahlásil z důvodu obavy o 

svoji existenci na ligové listině rozhodčích. 
Prohlášení byl absolutní nesmysl a tak já i Roman Tacina jsme prohlášení 

nepodepsali. Je smutné, že ostatní dva kolegové, kteří postupně přicházeli po nás, to ze 

strachu podepsali a následně požadovali stažení tohoto podepsání. 
Po této podpisové akci jsem se skupinou, do které jsem patřil, nejprve zúčastnil 

fyzické části, a ihned poté se naše skupina vrátila zpět na teoretickou část. Po úplném 

skončení semináře nebyl v plánu nějaký závěr, prostě jsme měli jet jako vždy domů. Z 

ničeho nic nám bylo sděleno, že všichni rozhodčí přítomni na semináři máme přijít do 

zasedací místnosti tzv. kinosálu v hotelu Pyramida. Tam si nás 7 rozhodčích, kteří jsme 
měli podepsat zmíněný dokument odchytla paní Damková, a ostatní rozhodčí 

pokračovali dále do sálu.  Paní Damková nám 7-mi rozhodčím sdělila, že ani jednomu z 

nás z Moravy nevěří a výše zmíněný dokument, který jsme měli předtím podepisovat, 

před námi roztrhala. Řekla nám, abychom se odebrali do kinosálu za ostatními 

rozhodčími. Před všemi přítomnými rozhodčími cca 55 (dvě čtveřice včetně Libora 

Kovaříka měli zahraniční utkání od UEFA) a členy Komise rozhodčích paní Damková 

prohlásila, že někdo z nás vynáší ven informace a ten bude muset okamžitě opustit jak 

tuto místnost, tak i ligovou listinu. Řekla, že jsem to já, Radek Kocián. Na dotaz, co 

jsem provedl, mi neodpověděla, pouze mi asi 5x zopakovala, ať opustím tuto místnost a 

že okamžitě končím jako rozhodčí v profesionálních soutěží. Čekal jsem před dveřmi 

kinosálu a chtěl jsem vysvětlení, které mně bylo odepřeno jak paní Damkovou, tak i 

ostatními členy tehdejší komise rozhodčích. Od roku 2012 do současné podoby došlo ke 

změnám po volebním období v roce 2013, kdy p. Čuřína nahradil p. Ulrich a p. Onda 

nahradil p. Chytil. Na víkend jsem byl původně obsazen jako hlavní rozhodčí na 

dorostenecké utkání. Z tohoto utkání jsem byl hned stažen na webových stránkách 

fotbalové asociace. Nikde nebylo žádné komuniké z Komise rozhodčích, nikde nebyla 

žádná oficiální zpráva o mém vyhazovu. 
V následujících dnech mi volal bývalý kolega Antonín Kordula a sdělil mi, že 

přesně neví, proč jsem byl vyhozen, ale že se na něco chtěl zeptat paní Damkové a 

během začátku konverzace jí zazvonil mobilní telefon. Odstoupila od pana Korduly, 

vyřídila zmíněný hovor a poté jako kdyby zavzlykala. Kordulovi řekla, že teď nemá čas 

řešit jeho dotaz a okamžitě po tomto hovoru si nás všechny rozhodčí svolala do 

kinosálu, kde mě vyhodila. Dle mého názoru nejednala tak sama od sebe, ale na podnět 
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tohoto telefonického hovoru. Je jen spekulací, kdo jí mohl volat, ale mám názor, že to 

právě byl pan Berbr, který ji, jak je ve fotbalovém světě veřejně známo, řídí.  
Později ten samý den prohlásila větu do novin, kterou citoval bývalý kolega 

Kovařík i do médii, že všechno zlo pochází z Moravy. 
Ostatní rozhodčí si uvědomili, jak rychle mohou opustit listinu ligových 

rozhodčích a jsou si tomu vědomi i dnes a proto nastala situace v rozhodcovském sboru 

tak, jak ji popsal pan Libor Kovařík. 
Teď se dostanu k tomu, proč Vám píši otevřený dopis. Logistické oddělení 

FAČR, které nespadá pod vliv Komise rozhodčích, mě obsazovalo jako doprovod 

delegací na mezinárodní utkání reprezentace A týmu. Shodou okolností se přesně o 

týden po výše zmíněné události hrálo utkání ČR – Slovensko v Olomouci. Zde jsem se 
jako obvykle spolu s Vámi zúčastnil slavnostního oběda před utkáním se zástupci 

soupeře (slovenské delegace), zástupci FAČR a zástupci města Olomouc a 

olomouckého kraje.  
Na slavnostním obědě jsem neměl prostor s Vámi hovořit, jelikož jste opustil 

slavnostní oběd dříve kvůli jinému programu, nicméně jsem Vás potkal na Andrově 

stadiónu v prvním patře na hlavní chodbě. Zrovna, když jsem šel okopírovat sestavy 

české a slovenské reprezentace pro rozhodčí, tisková média a televizi, tak jsme se 

potkali na chodbě a jen jste se mě zeptal, zdali jsem byl vyhozen kvůli p. Krulovi a 

podpisové akci. Já Vám potvrdil, že ano. Pokrčil jste rameny, otočil jste a bez 

jakéhokoliv slova jste odešel. Tím jste mi dal jednoznačně najevo, že máte od ostatních 

rozhodčích nebo členů Komise rozhodčích informace o podpisové akci a že máte 

informace o tom, co se stalo, ale že nehodláte do situace nijak zasahovat nebo ji řešit. 
Na dalších 9 domácích utkání české reprezentace jsem pokračoval nadále jako 

doprovod, které česká reprezentace sehrála na území ČR. Pokaždé jste se mi vyhýbal a 

vždy jste dříve odešel ze slavnostních událostí, abyste se mnou nemusel hovořit. 

Nedivte se tedy, že se rozhodčí při tomto Vašem přístupu již na Vás neobracejí, nevěří 

totiž, že s problémy s rozhodčími u nás chcete skutečně řešit. 
Dále bych chtěl médiím sdělit, že se ztotožňuji a mohu potvrdit následující 

informace, které pan Libor Kovařík sdělil deníku Sport, jelikož jsem byl přímým 

účastníkem pár z nich před vyhozením mé osoby z listiny profesionálních rozhodčích. 
Jedná se konkrétně o vyjádření: 
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1. Berbr organizuje petice, v nichž sudí nuceně podporují či zatracují své kolegy – viz 
moje vyhození z listiny rozhodčích profesionálních soutěží. 
2. České rozhodčí neřídí a na zápasy nedeleguje Dagmar Damková, nýbrž její partner 

Roman Berbr 
3. Berbr rozhodčí i delegáty zastrašuje, ponižuje 
4. Výroky o Moravě jako o asiatech 
5. Výrok paní Dámkové : „Neexistuje, že se mně někdo omluvíte pro nemoc. Existují 

různá “Teska a Kauflandy“ a tam prodávají ovoce a vitamíny. Takže si to kupte, abyste 

nebyli nemocní“. 
6. Výrok pana Berbra na semináři rozhodčích vůči jednomu kolegovi asistentu 
rozhodčího: „Jestli tady nebude techničák do dvanácti hodin, tak tě z listiny rozhodčích 

“vydeletuji” do deseti vteřin. Víš přeci, kde je tlačítko DELETE na klávesnici, ne?”
147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
147 Zdroj: http://isport.blesk.cz/clanek/fotbal/245606/byvaly-sudi-kocian-peltovi-jsem-se-kvuli-berbrovi-ozval-bez-odezvy.html 
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PŘÍLOHA č. 3: Dotazník 
Náhled dotazníku: 
Mediální obraz českých fotbalových rozhodčích 
1. Sledujete sportovní zpravodajství? 
a) ano 
b) ne, sport mě nezajímá  
2. Jaké webové zpravodajské servery se sportovní tematikou nejčastěji sledujete?  
Zaškrtněte jednu či více možností. 
a) isport.blesk.cz 
b) sport.idnes.cz 
c) sportovninoviny.cz 
d) sport.cz 
d) jiné (vypište:__________________) 
e) nesleduji žádné zpravodajské servery se sportovní tematikou 
3. Jak obecně vnímáte postavu fotbalového rozhodčího? 
Zaškrtněte jednu či více možností. 
a) jako nepostradatelnou součást hry 
b) jako důvěryhodnou a respektovanou osobnost 
c) jako vykonavatele „vyšších zájmů“ 
d) jako snadno zkorumpovatelnou postavu 
e) nijak z uvedených možností (případně vypište jak:_______________)  
4. Vídáte v médiích texty o českých fotbalových rozhodčích? 
a) ano 
b) ne 
c) nevím 
5. Pokud jste na otázku 4 odpověděli ano, jaké dojmy ve vás tyto texty většinou 

vyvolávají? 
Zaškrtněte jednu či více možností. 
a) Čeští ligoví rozhodčí odvádějí svoji práci zodpovědně a kvalitně. 
b) I rozhodčí jsou jen lidé, kteří mohou nevědomě chybovat. 



89 
 

c) Rozhodčí pracují pod velmi silným vnějším tlakem. 
d) Rozhodčí se svými rozhodnutími snaží vědomě ovlivňovat ligová utkání. 
e) Rozhodčí působí negativně na obraz českého fotbalu.  
f) jiný dojem (vypište jaký:___________) 
g) nevím, zprávy o rozhodčích mě nezajímají 
6. Vzpomínáte si na některou z kauz či afér v souvislosti s českými fotbalovými 

rozhodčími, o které jste četl(a) nebo slyšel(a) v médiích? 
a) pokud ano, vypište jakou:      
b) ne 
7. Vybaví se vám nějaké konkrétní jméno českého rozhodčího, o kterém jste četl(a) nebo slyšel(a) v médiích?  
a) pokud ano, vypište jaké: 
b) ne 
8. Hrál (a) jste či hrajete aktivně fotbal? 
a) ano 
b) ne 
9. Vyzkoušel (a) jste si někdy řídit utkání z pozice rozhodčího? 
a) ano 
b) ne 
9. Vaše pohlaví: 
a) muž 
b) žena 
10. Váš věk: 
a) méně než 15 let  
b) 15 – 26 let 
c) 27 – 39 let 
d) 40 – 55 let 
e) více než 55 let 
11. Dosažené vzdělání: 
a) základní 
b) střední s výučním listem 
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c) střední s maturitou 
d) vyšší odborné 
e) vysokoškolské  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


