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V Ústí nad Labem dne 5. 6. 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-014-2018-2019 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – PELÍŠEK David (RP 28968) 

z klubu HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem, kterého se dopustil v utkání č. 51213 ve 2. lize Čechy 
Sever, hraného dne 1. června 2019, 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. 51213, vyjádření potrestaného hráče klubu HSÚ HBC 
Ještěři Ústí nad Labem a vedoucího klubu HSÚ Berani Ústí nad Labem, vyjádření rozhodčích, 
sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno c) 
 
trestá: 

 

FP 30% (z 20 - 100%) tj. 1500,- Kč 
ZČ na 15% (z až 50%) tj. 3 utkání 
 
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 51214, 51215 a případně 51216  hraných v období od 2. 6. 
2019 do 9. 6. 2019. V případě, že se utkání č. 51216 neuskuteční a série bude rozhodnutá, odpyká 
hráč trest v prvním utkání soutěžního ročníku 2019/2020 v soutěži do které se klub HSÚ HBC Ještěři 
Ústí nad Labem přihlásí. 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. 51213 dne 1. 6. 2019 mezi celky HSÚ Berani Ústí nad Labem a HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem obdržel 
hráč hostů č. 22  Pelíšek David, reg. 28968  v čase 33:23 TH za úder hlavou. 

 Ve věci se vyjádřil za klub HSÚ HBC Ještěři Ústí nad Labem potrestaný hráč David Pelíšek. Těsně před mým 
přestupkem ke mně přistoupil hráč týmu Beranů Haluza, sekl mě svou holí z boku do levé nohy, na můj dotaz: „Co 
děláš?“ Pokračoval slovním napadáním ve znění: „Drž hubu kokote!!“. V tu chvíli jsem neudržel nervy a bezmyšlenkovitě 
udeřil soupeře přilbou. V žádném případě jsem neměl v úmyslu soupeře nikterak zranit, z toho vyplynula i intenzita 
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úderu, který byl sotva patrný a pak také umístění, kdy jsme se prakticky jen střetli přilbami. I přes to, že z mého pohledu 
nebyla situace zas tak děsivá, jak by úder hlavou mohl být, tak mě moje chování mrzí a zcela jistě do hokejbalu, potažmo 
do jakéhokoli sportu, nepatří!!! Omlouvám se hráči Beranů a udělám vše proto, aby se toto mé chování neopakovalo.  

 Za klub HSÚ Berani Ústí nad Labem podal vyjádření vedoucí klubu Stanislav Tauš. Myslím, že incident se stal 
normálně při hře, hráč Ještěrů Pelíšek si trochu povyskočil a trefil hlavou našeho hráče číslo 15 Haluzu do pusy, kde mu 
ze rtu začala téct krev. Utkání ale normálně dohrál.  

Rozhodčí Jiří Beránek popsal situaci následovně: Incidentu předcházel běžný souboj o míček, ve kterém jsme s 
kolegou neviděli žádný nedovolený přestupek. Incident jsem viděl od půlící čáry, kdy hráč David Pelíšek hlavou udeřil 
hráče Beranů, okamžitě jsem běžel s kolegou situaci zastavit a hráč David Pelíšek dostal trest TH, jelikož nic jiného 
následovat za úder hlavou nemohlo.  Zda předcházelo nějaké slovní napadení, které agresivitu vyvolalo nevím.  Po 
incidentu jsem se více věnoval útočícímu hráči, aby nedošlo na odvetu a odvedl jsem ho ke střídačce, aby mohl opustit 
hřiště bez dalšího incidentu. Rána nebyla natolik razantní, aby hráče příliš zranila. 

Rozhodčí David Loskot popsal situaci následovně: Hráč hostů – David Pelíšek svedl čistý souboj o balónek s hráčem 
domácích Lukášem Haluzou a následně se začali dohadovat (nebylo slyšet, co povídají). Při této slovní výměně názorů 
udeřil hráč hostů domácího hráče hlavou. Lehce rozbitý ret. 

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 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 1800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 19. června 2019 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400141819. 

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  
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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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