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V Ústí nad Labem dne 20. 9. 2018 

 
v soutěžích ČMSHb jako SHC KIllers Litoměřice 

Písečný ostrov 1928/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice 
IČO: 14866170 
zapsán: L 23 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-002-2018-2019 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – PATRÁK Jakub (RP 41951) 

z klubu SHC Killers Litoměřice, kterého se dopustil v utkání č. 51009 ve 2. lize Čechy Sever, 
hraného dne 15. září 2018, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za úder hlavou. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51009, vyjádření vedoucího klubu SHC Killers Litoměřice 
a vedoucího klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem, vyjádření rozhodčích a vyjádření delegáta utkání, 
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 51024  hraných v období od 15. 9. 2018 do 30. 9. 
2018. 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. 51009 dne 15. 9. 2018 mezi celky HSÚ Berani Ústí nad Labem a SHC Killers Litoměřice obdržel hráč hostů 
č. 69  Patrák Jakub, reg. 41951  v čase 20:21 TH za úder hlavou. 

 Ve věci se vyjádřil za klub SHC Killers Litoměřice vyjádřil vedoucí klubu Jaroslav Ježek. Událost se se přihodila ve 
druhé třetině za stavu 1:0 pro domácí, když se hra přelévala na druhou stranu hřiště. Po slovním vyprovokování hráčem 
z HSÚ Berani Ústí nad Labem (č. 88 Tauš Marek). Udělal Litoměřický hráč č. 69 Jakub Patrák pohyb hlavy směrem k hráči 
z týmu HSÚ Berani č. 88. Zmiňovaný hráč neutrpěl žádné zranění. Tudíž zranění nevyžadovalo žádné ošetření. Dokonce 
asistoval u gólu v čase 27:49. K incidentu došlo ve chvíli, kdy na sebe oba hráči koukali. Kdy došlo k napadení, si říci 
netroufám. Pokud bych ale na tuto otázku měl odpovědět. Bylo to těsně na hraně dost možná těsně po. 
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 Za klub HSÚ Berani Ústí nad Labem podal vyjádření vedoucí klubu Stanislav Tauš. Po souboji dvou hráčů se dostal 
s naším hráčem (č. 88) do konfliktu hráč číslo 69. Poté hráč číslo 69 udeřil hlavičkou našeho hráče do obličeje. Náš hráč 
celou situaci ustál a šel na střídačku, kde mu tekla krev z úst. Nicméně utkání normálně dohrál. 

Rozhodčí Ivan Kučera popsal situaci následovně: V uvedeném čase došlo v předbrankovém prostoru k menší 
roztržce a samozřejmě i k výměně ostřejších slov, vše ale bylo v mezích omluvitelné s ohledem na emoce, které prostě 
k hokejbalu patří.  Nikoli však to co se stalo na konci této roztržky kdy potrestaný hráč z lehkého záklonu, při jedné ze 
slovních výměn udeřil hráče domácích hlavou (přilbou) do obličeje. Úder byl pouze jeden, intenzitu bych odhadl jako 
„střední“ citelnou způsobující bolest ale nikoli tržné nebo jiné zranění. K napadení došlo při přerušené hře. Toto 
napadení bych posoudil jako zákeřné, i když samozřejmě pohyb těla tento zákrok signalizuje, takovéto údery rozhodně 
nepatří do našeho sportu!! Proto jej hráč domácích vůbec neočekával a neměl tudíž šanci jakkoli reagovat a úderu 
zabránit. 

Rozhodčí Petr Hospůdka prohlásil, že přestupek neviděl. V tu dobu jsem stál u brány domácích v hloučku po 
přerušení hry. 

Přítomen utkání byl i delegát Michal Tuček, který celou situaci zhodnotil takto: V čase 20:21 došlo v brankovišti 
hostů k drobné rozmíšce, kterou rozhodčí zažehnali. V průběhu následujícího střídání (v přerušené hře) doznívali emoce 
mezi hráči, přičemž na modré čáře se potkali hráč domácích (Marek Tauš) a hostující (Jakub Patrák). Po předpokládané 
slovní výměně (obsah nebyl slyšet) došlo ke kontaktu hlav hráčů, přičemž aktivita byla vyvinuta ze strany hostujícího 
hráče. Intenzita úderu nebyla velká, ale byla vedena čelem do obličejové části soupeře. Postižený hráč utkání dohrál (při 
uvedeném incidentu nemohlo, vzhledem k síle vedeného úderu, dojít ke zranění). Rozhodčí Kučera incident sledoval ze 
vzdálenosti cca 8 metrů a v souladu s pravidly udělil trest ve hře. Vyloučený hráč řádně odešel do kabin, kde setrval po 
zbytek utkání. K žádnému dalšímu vážnějšímu incidentu v průběhu utkání nedošlo. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. DK konstatuje, že úder hlavou patří k nebezpečným zákrokům a nelze ani přihlížet na to 
jakou intenzitou byl proveden. Trest byl napoprvé 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 SHC KILLERS LITOMĚŘICE: 
 

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 4. října 2018 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400021819. 
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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: 
dkrshbcs@seznam.cz 

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

 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: SHC Killers Litoměřice, HSÚ Berani Ústí nad Labem 
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