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V Praze dne 05. 04. 2018 

Hokejbalový klub Nové Strašecí, z.s.   

v soutěžích ČMSHb jako HBC Nové Strašecí 

Fortna 1178, 271 01 Nové Strašecí   

IČO: 22756345 

zapsán: L 23883 vedená u Městského soudu v Praze  
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-54-2017-2018 

  
 
1. Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala porušení SŘ, článek 304 „Povinnosti 

pořádajícího klubu (pořadatele)“, odst. 1 a 2, písm. a) v utkání Extraligy staršího dorostu, 
s původním termínem 17. 03. 2018, č. 4122 HBC Nové Strašecí – HC Buldoci Stříbro. Výše 
zmíněné utkání EL staršího dorostu se neodehrálo z důvodu nezpůsobilé hrací plochy 
hřiště. 
 

2. LK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
 S odvoláním na SŘ, DŘ, vyjádření rozhodčích, zástupců obou týmů a sazebník trestů DŘ čl. B  
 odst. 1, písm. d) 
 
kontumuje: 
 
utkání č. 4122 HBC Nové Strašecí – HC Buldoci Stříbro výsledkem 0:5 ve prospěch HC Buldoci 
Stříbro. 
 
A zároveň trestá klub HBC Nové Strašecí:  
 
FP 6% (z možného N,5-30%, UH až 20% utkání), tj. 3.000,-Kč 

 
Odůvodnění: 

Zhruba hodinu před utkání okolo 15. hodiny zkontaktoval jeden z rozhodčích Tomáš 
Diblík člena LK Jana Fedáka s informací, že po příjezdu na místo konání se právě „douklidilo“ 
hřiště, přičemž na něm zůstávají velké ledové plotny. Též konstatoval, že soupeřící tým již 
také dorazil, ale utkání s ohledem na zdraví všech činovníků nezahájí. Doplnil, že domácí 
nemají problém s kontumací bez finančního postihu. Následně předal telefon do rukou 
zástupce soupeřícího celku panu Václavovi Šůchovi. Ten potvrdil slova rozhodčího, že zápas 
nebude možné odehrát, ale nechápe, proč domácí, kterých se v ranních hodinách telefonicky 
dotazoval na situaci v Novém Strašecí, nechali právě Stříbro na zápas dojet, když situace 
mohla být řešena úplně jinak. 

Po dohodě s rozhodčím T.Diblíkem bylo vzápětí několika minut jeho kolegou Michalem 
Uhlířem zasláno cca dvě desítky aktuálních fotek se stavem na hřišti. 

LK obdržela i zápis o utkání, kde se definitivně potvrzuje, že zápas nebyl odehrán 
z důvodu nezpůsobilosti hřiště. Uvádí se, že domácím se přes velkou snahu nepodařilo 
odstranit dvě ledové plochy. 

Vyjádření zástupce domácích HBC Nové Strašecí pana Karla Šneberka: 
V pátek večer jsem byl v kontaktu s V. Šůchou a informoval jsem ho o tom, že vzhledem k hustému sněžení je 
již na hřišti několik cm sněhu a nadále sněží. Dohodli jsme se, že utkání odehrajeme a já budu V. Šůchu 
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informovat druhý den o tom, v jakém stavu hřiště je. Druhý den ráno jsem jel kolem hřiště a již zde několik lidí 
sníh odklízelo pro turnaj přípravek, který zde měl probíhat. Tudíž jsem na hřiště ani nezašel a během rána jsem 
byl v kontaktu s V. Šůchou a informoval ho o tom, že hřiště se uklízí. Poté jsem se na hřiště dostal až ve 14:45. 
Jedním z důvodu bylo vyzvednutí brankáře na Kladně. V tu dobu již bylo hřiště znovu shrabané, zametené a po 
zjištění větší vrstvy namrzlého sněhu a ledu již rozhodčími rozhodnuto, že se utkání díky tomu neodehraje. 
Vrstva ledu v brankovišti a u mantinelů byla dost vysoká a plastovými hrably bohužel odstranit nešla a o jiném 
prostředku nevím. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a počasí které vládlo v pátek a kdy mrznoucí déšť 
vystřídalo husté sněžení a hřiště po republice vypadaly, jak vypadaly, jsme myslím udělali maximum pro to, aby 
se mohlo utkání odehrát. Tuším, že tento den jedno ze dvou utkání, druhé probíhalo v Plzni pod střechou. Mrzí 
mě, že to takhle dopadlo, ale nejsem si vědom, že bych něco zanedbal a připravil tak oba týmy o další zbytečné 
výdaje. 

Vyjádření zástupce hostí HC Buldoci Stříbro pana Václava Šůchy: 
V pátek 16.3. jsme se s Karlem Šneberkem telefonicky domluvili, že chceme odehrát zápas, pokud to jen trochu 
půjde. V sobotu ráno jsem mu poslal SMSku s dotazem jaký je stav. Vzápětí mi odpověděl, že je tam turnaj a 
hřiště ráno odhrabali (viz. příloha). Po příjezdu prvního našeho auta ve 14:15 nebylo hřiště zcela odklizeno. 
Když jsem si šel prohlédnout stav hřiště hodinu před zápasem, tak pořadateli muselo být jasné, že hřiště nemůže 
být způsobilé ke hře. V obraných pásmech byla silná ledová námraza, která při -4°C  nemohla být odstranitelná 
jinak než solí. Takže jsem přesvědčený, že pokud by ráno odklízeli hřiště, museli vidět, že pod sněhovou pokrývkou 
je led. Na zápas jsme jeli 3 auty, 3x 310 km (při taxe 4,-Kč/km t.j. 3720,-Kč). Pokud by se měl hrát zápas v 
náhradním termínu, budu požadovat uhrazení nákladů na přepravu.  

 
LK se na základě těchto vyjádření usnesla, že se jedná o velké podcenění vzniklé 

situace, resp. o špatnou či nešťastnou (ne)komunikaci uvnitř klubu. LK se domnívá, že právě 
zrušený turnaj mládeže měl být impulsem k řešení dalších naplánovaných utkání a soupeř 
týmu SD mohl být včas informován o případném odložení zápasu včetně odvolání rozhodčích.  

LK nebere tento případ na lehkou váhu, jelikož nastal v rozehrané soutěži a dochází 
tak k částečnému narušení regulérnosti soutěže. Polehčující okolností však je, že došlo 
k prvnímu takovému provinění klubu a LK svým závěrem rozhodla o mírnější formě trestu. 

Domácí celek splnil příslušné náležitosti týkající se neodehraného utkání, tj. vyplacení 
částečných náhrad rozhodčím. 

 
3. 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 LK 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. c) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
4. Povinnosti dotčených klubů: 

HC Buldoci Stříbro 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 12. 04. 2018 na e-mail: 
lk@hokejbal.cz 

HBC Nové Strašecí 

b) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 12. 04. 2018 na e-mail: 
lk@hokejbal.cz 

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

d) Souhrnnou částku 3.300,-Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003212002, specifický symbol: 541718 
nejpozději do 19. 04. 2018. 
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e) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 4.d) 
elektronicky na adresu lk@hokejbal.cz k další archivaci. 

 
 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
Hanuš Kovárník, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

Obrdží: 

Týmy: HBC Nové Strašecí, HC Buldoci Stříbro 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise 
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