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V Ústí nad Labem dne 20. 9. 2019 

 
v soutěžích ČMSHb jako HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem 

Glennova 2706/7, 400 12 Ústí nad Labem 
IČO: 68975538 
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-001-2019-2020 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – VITKO Jiří (RP 9115) z klubu 

HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem, kterého se dopustil v utkání č. 51010 ve 2. lize Čechy Sever, 
hraného dne 14. září 2019, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za zásah do oblasti 
hlavy nebo krku. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51010, vyjádření vedoucího klubu HSÚ HBC Ještěři Ústí 
nad Labem a vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno c) 
 
trestá: 

 

FP 20% (z 20 - 100%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 10% (z až 50%) tj. 2 utkání 
 
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 51020 a 51021 hraných v období od 14. 9 2019 do 6. 10. 
2019.  
V případě přeložení některého utkání na termín mimo období trestu, se trest automaticky překládá 
na nejbližší utkání hrané po trestu. Hráč v souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b) DŘ nesmí v období trestu 
nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb.  

 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 51010 dne 14. 9. 2019 mezi celky HSÚ Berani Ústí nad Labem a HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem obdržel 
hráč hostujícího týmu Vitko Jiří, reg. 9115 v čase 31:02 TH za zásah do oblasti hlavy nebo krku. 

 Ve věci se vyjádřil za klub HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem vedoucí klubu Ivan Kučera. K prohřešku našeho hráče 
se nechceme nějak hlouběji vyjadřovat, jeho průběh je popsán v zápise o utkání. Jedná se o první TH Jiřího Vitka. 
Napadení protihráče nás i Jirku mrzí. Jednalo se o chvilkový zkrat a frustraci z průběhu daného utkání, což samozřejmě 
není omluva. Tímto „stylem“ hokejbalu se náš tým prezentovat nechce a neztotožňuje se s ním, proto přijmeme bez 
námitek trest, který DK vydá. Jediné co bych chtěl zdůraznit je to, že prvotní rozhodnutí rozhodčích bezprostředně po 
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daném incidentu bylo 5 + ok, posléze své rozhodnutí přehodnotili, pouze na základě faktu, že udělili 5+ok i domácímu 
hráči, který se do šarvátky zapojil a jehož provinění se v danou chvíli jevilo jako menší. Změna dle mého názoru ale měla 
být směrem dolů u obou trestů, tedy hráč domácích 2 nebo max 2+2 a náš hráč měl zůstat na 5+ok. Nikdo neshodil 
rukavice, žádný z úderů nebyl nijak zákeřný. Děkuji za přihlídnutí k tomuto faktu. 

 Za klub HSÚ Berani Ústí nad Labem se nikdo nevyjádřil.  
Rozhodčí Jiří Beránek popsal situaci následovně: Incidentu předcházel faul domácího brankáře Jana Kostoviče na 

hráče Ještěrů Ivana Kučeru, který jsem signalizoval. Při výhodě dohrál hráč Ještěrů Jiří Vitko hráče Beranů Martina 
Patzelta hokejkou do oblasti hlavy, kterým způsobil v ústech menší krvavé zranění a bolest zubů. Zápas byl od začátku 
vyhecovaný, jak se dalo v tomto duelu dvou nejlepších týmů předpokládat, ale zda předcházelo nějaké vyprovokování 
hráče Ještěrů k tomuto zákroku, jsem nezaregistroval. Každopádně šlo o zákrok, který nepatří do sportu a po domluvě s 
kolegou jsme rozhodli pro udělení TH i za předpokladu, že hráč Martin Patzelt po ošetření zápas dohrál. Následovala 
odplata ze strany Marka Tauše. Situaci jsme vyřešili rychle a udělili trest 5+OK . Nikdo další se nezapojil a hra pokračovala 
přesilovou hrou Ještěrů. 

Rozhodčí Tadeáš Bartoš popsal situaci takto: Zákroku předcházela kolegou signalizovaná výhoda za faul domácího 
brankáře, ve výhodě hráč domácích č. 13 (Martin Patzelt) odpálil balón, čímž došlo k přerušení hry. V tu chvíli přiběhl 
hráč hostů č. 4 (Jiří Vitko) a dříve zmíněného hráče domácích atakoval krosčekem do oblasti hlavy. Hráč domácích po 
odehrání balónu neměl plnou stabilitu a zákrok nečekal. Po dohodě s kolegou uděleno TH – ZHK. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechna vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. DK konstatuje, že úder do oblasti hlavy a krku patří k nebezpečným zákrokům a nelze ani 
přihlížet na to jakou intenzitou byl proveden. Trest byl posouzen rozhodčími správně dle pravidla 535, ale vzhledem 
k nemožnosti situaci prozkoumat na videu, musí DK vycházet z popisu situace, kterou obdrží od zúčastněných stran. 
Z tohoto důvodu posuzuje přestupek jako fyzické napadení bez zranění. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první 
prohřešek hráče, byl trest umístěn na dolní hranici sazby, ale hráče tímto DK RSHb Čechy Sever důrazně varuje, aby se 
ve své budoucí kariéře podobných zákroků vyvaroval. Rozhodnutí tímto DK považuje za odůvodněné a délka trestu nechť 
je dostačující k tomu, aby si hráč uvědomil své jednání.  

 

4. Poučení: 
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 

hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených částek 
tímto rozhodnutím.  

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu na 
podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300,- Kč, a to dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinností klubu HSÚ HBC JEŠTĚŘI ÚSTÍ NAD LABEM: 
 

a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 11. října 2019 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400011920. 
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c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dk@rshbcechysever.cz  
 
 
 

 
 
Se sportovním pozdravem 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 
 předseda DK RSHb Čechy Sever 

 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem, HSÚ Berani Ústí nad Labem 
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