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V Ústí nad Labem dne 2. 12. 2018 
 

v soutěžích ČMSHb jako HC Nordics Most 
Kpt. Jaroše 59, Most, 43401 
IČO: 22689508 
zapsán: L 6277 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-007-2018-2019 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – ŠAFAŘÍK Marek (RP 38445) 
z klubu HC Nordics Most, kterého se dopustil v utkání č. 51081 ve 2. lize Čechy Sever, hraného 
dne 25. listopadu 2018, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za vražení na hrazení. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 51081, vyjádření vedoucího klubu HC Nordics Most a 
HBC Most, vyjádření rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno c) 
 

trestá: 
 

FP 30% (z 20 - 100%) tj. 1500,- Kč 
ZČ na 20% (z až 50%) tj. 4 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v nejbližších čtyřech zápasech klubu HC Nordics Most ve 2. liza Čechy 
Sever pro sezóny 2018/2019 od vydání rozhodnutí, dle dolosování ligovou komisí RSHb Čechy 
Sever. V případě přeložení některého z utkání se trest automaticky překládá na nejbližší další 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. 51081 dne 25. 11. 2018 mezi celky HBC Most "B" a HC Nordics Most obdržel hráč hostů č. 44 Šafařík 
Marek, reg. 38445 v čase 21:10 TH za vražení na hrazení. 

Ve věci se vyjádřil za klub HC Nordics Most vedoucí klubu Miroslav Froněk. Hráč Nordics č.44 Marek Šafařík byl 
atakován ve středním pásmu hráčem HBC Most č.10 Leošem Válečkem, pokračoval ve hře a pokusil se z levého křídla o 
střelu na branku, kterou Váleček tělem zblokoval a míček se odrazil do pravého rohu obraného pásma HBC Most, Šafařík 
pokračoval v běhu za míčkem, který chtěl vybojovat zpět. U míčku byl první hráč HBC Most Martin Rus (číslo z kopie 
zápisu nelze přečíst), stál čelem k mantinelu a zezadu přibíhající Šafařík do něj narazil ramenem. Rus kontakt nečekal a 
narazil na hrazení před sebou. Když zůstal ležet, šel se mu Šafařík omluvit, ale hráč domácích Váleček ho chytl a začal do 
něj strkat směrem k brance, se slovy „co děláš ty kurvo jedna zasraná, tak pojď“, po té Šafaříkovi uštědřil několik ran bez 
rukavic do obličeje, 170cm vysoký Šafařík se jen bránil a rukavice neshodil. Když Šafařík spadl na zem, rozhodčí Joudal 
oba hráče od sebe oddělil a Šafařík odešel v klidu do kabin ještě před oznámením trestu s tím, že v zápase dohrál kvů li 
zranění z šarvátky s Válečkem. Po té z areálu odjel, následku svého zákroku lituje a důrazně odmítá, že by šlo o úmyslně 
tvrdý zákrok s úmyslem zranit soupeře, o jehož stav se později zajímal. 
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Při vší úctě šlo z našeho pohledu spíše o zákrok, kterých v zápase tomto i jiných utkáních bývá více, s vyloučením 
maximálně na 5+OK. Bohužel tento zákrok na hráče Rusa spíše nešťastnou náhodou dopadl tak, že z něj byl Rus otřesen. 

Po zápase nám hráči HBC Most vyhrožovali slovy, že se postarají o to, aby si Šafařík už nikdy nezahrál s tím, že je 
hráč Rus v komisi apod. Což bylo po již skončeném zápase zbytečné. 

Ještě bych rád dodal, že této situaci předcházel pár vteřin před tím zákrok na našeho hráče č. 23 Šváchu, který 
okamžitě po sekeře přes kotník mimo hru ze zápasu odstoupil a odjel na vyšetření do nemocnice, do té doby byl zápas 
hraný úplně v klidu. Po Šafaříkově vyloučení se utkání mírně vyostřilo, ale zde bych chtěl pochválit rozhodčí, především 
pak p. Joudala, který vášně hned v zárodcích krotil vyloučeními a zápas se nakonec dohrál v klidu, bez zbytečných faulů 
apod. 

 Za klub HBC Most podal vyjádření vedoucí klubu Václav Pomahač. Hra byla v obranném pásmu domácích, domácí 
měli míček v držení, hráč domácích Martin Rus odehrával od levého mantinelu míček směrem do středního pásma, jako 
hráč, který drží hokejku na pravou stranu, odehrával míček backhandem, po odehrání míčku byl brutálně naražen na 
mantinel hráčem hostů Markem Šafaříkem, k tomu chci uvést, že já jsem v tu chvíli jako hráč domácích byl na hřišti a 
byl jsem od incidentu pár metrů, byl jsem zhruba v místech mezi brankou domácích a levým bodem na vhazování v 
obranném pásmu domácích. Už v době, kdy měl Martin Rus míček v držení, se hráč Šafařík rozebíhal s cílem „sestřelit“ 
Martina Ruse, rozebíhal se ze vzdálenosti do 10 metrů, Martin Rus neměl šanci se na střet připravit, jelikož, jak jsem 
psal, odehrával míček backhandem, tudíž zády do hry, a atakujícího hráče si mohl všimnout pár okamžiků před nárazem. 
Dále chci zmínit, že hra (míček) byl v té době již dávno mimo držení atakovaného hráče. Po napadení zůstal Martin Rus 
ležet na zemi s tím, že se mu motá hlava, po nějaké době byl odveden na střídačku a následně do kabin, na střídačku se 
sice vrátil, ale do utkání již nezasáhl. Atak ze strany Marka Šafaříka byl brutální a zákeřný, tento atak nemá v hokejbale 
co dělat (dle mého názoru tam nemá ani co dělat Marek Šafařík), tento atak patří do jiného sportu (boje v klecích apod.). 
Co se týče zranění a nějakých následků, tak faulovaný hráč lékařskou pomoc nevyhledal. Incident s největší 
pravděpodobností není vizuálně zadokumentován. Dále se chci zmínit o tom, že po zmíněném incidentu jsme se 
dozvěděli, že napadení bylo plánované, a to za komentář poškozeného hráče na adresu soupeře (myšleno tým Nordics) 
po zápase v Ústí nad Labem proti Ještěrům, který se odehrál 11. 11. 2018. Komentář byl směrován k on-line přenosu a 
konci zápasu, kdy hráči Nordics dostali několik trestů. Toto potvrdil i příběh na instagramovém účtu hcnordicsmost. Za 
mě osobně bych se přikláněl k co nejpřísnějšímu trestu pro hráče Šafaříka, jelikož tito hráči „kurví“ hokejbal. Já osobně 
bych byl rád, kdyby si už tento hráč hokejbal nezahrál. Na každé schůzi chcete, aby se pro hokejbal dělalo mnoho, aby 
se lákali noví hráči, ale pokud budou v soutěži hrát hráči typu Šafaříka a spol., tak to spíše lidi od hokejbalu odradí. Jen 
můj názor. Ještě chci zmínit, že Marek Šafařík je hráčem hokejového týmu Most a věděl moc dobře, co dělá, přitom se 
mohl klidně zastavit nebo vyhnout, ale jak jsem psal výše, atak byl plánovaný s cílem zranit hráče Martina Ruse. Nemám 
k dispozici celkové statistiky, jen jsem koukal na internetu ohledně vyšších trestů, tam jsem se dočetl, že Marek Šafařík 
dostal vyšší trest na jaře letošního roku, nevím ale, za co to bylo. 

Rozhodčí Stanislav Jiskra popsal situaci následovně: Hráč Nordics č. 44 Šafařík Marek se rozeběhl takřka od červené 
čáry s jasným úmyslem "narvat" hráče HBC Most "B"  č. 44 Martina Ruse. Útok byl veden zezadu a mířil do oblasti hlavy. 
Atakovaný hráč byl otřesen a zápas nedohrál. Po krátké debatě s kolegou Joudalem jsme dospěli k závěru, že není jiné 
východisko, než udělit TH. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že hráč 
nebyl disciplinárně řešen, volila DK s ohledem na druh prohřešku, trest u dolní hranici sazby a považuje jej za dostačující. 
Hráče však DK varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků již vyvaroval. Rozhodnutí tímto DK považuje 
za odůvodněné. 

 

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 
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ustanovení bodu 5., odst. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  

 

5. Povinností klubu HC NORDICS MOST: 
 

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 1500,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 17. prosince 2018 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400071819. 

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: HC Nordics Most, HBC Most 
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