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V Ústí nad Labem dne 22. 4. 2022 
 

HBC Svítkov Stars Pardubice, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Svítkov Stars Pardubice  

Přerovská 1130, Svítkov, 530 06 Pardubice  

IČO: 05051053  

zapsán: L 10731 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 
 

ROZHODNUTÍ LIGOVÉ KOMISE ČMSHb  
č. LK-30-2021-2022 

  
1. Podnět – věc 

Ligová komise ČMSHb (dále jen LK) projednala okolnosti předčasně ukončeného utkání 
soutěže Extraligy dorostu – Divize Východ 2021/2022 č. 5167 TJ Sršni Svitavy – HBC Svítkov 
Stars Pardubice, s termínem 27. 3. 2022 od 14:00 ve Svitavách (hala). 
Popis: na žádost hostujícího celku byl zápas předčasně ukončen v čase 04:51 za stavu 0:0, 
z důvodu odmítnutí v pokračování utkání pro nezpůsobilost povrchu.  

 
2. LK na základě uvedených skutečností vydává toto rozhodnutí. 

S odvoláním na výše uvedená fakta, zápis o utkání, vyjádření rozhodčích a obou zástupců týmů, 
SŘ a DŘ 
 

a) kontumuje utkání č. 5167 TJ Sršni Svitavy – HBC Svítkov Stars Pardubice 5:0 ve prospěch 
týmu TJ Sršni Svitavy a přiznává mu 3 body do společné tabulky soutěže, 

 

b) netrestá klub HBC Svítkov Stars Pardubice finančním postihem. 
 

3. Odůvodnění 
Dle oficiálního zápisu o utkání v čase 04:51 rozhodčí předčasně ukončili utkání na žádost 
hostujícího týmu. Rozhodčí dále uvedli, že se místy vytvářely mokré mapy. Zástupce hostů 
doplnil s tím, že povrch není způsobilý pro hraní na mokru. 
  

LK obdržela emailem i vyjádření obou zástupců týmů: 
HBC Svítkov Stars Pardubice (p. Hlavsa) - Utkání jsem po rozhodnutí celého našeho realizačního 
týmu nechal zastavit z důvodu mokrých skvrn na plastu, které byly hned na několika místech 
hřiště. Již před utkáním došlo k několika nekontrolovaným pádům při rozstřelbě a moje obava 
byla již před samotným vstupem do zápasu. Hned v první minutě došlo k pádu našeho hráče a 
přibližně v 1.-2. minutě zápasu jsem si nechal zavolat rozhodčího, že jestli bude docházet 
k nekontrolovaným pádům, tak nechám utkání zastavit. V čase 4:51 první třetiny jsem utkání 
zastavil po dalších 4 pádech na různých místech hřiště jak z naší strany, tak ze strany hráčů a 
hráček Svitav, s cílem zamezit případnému zranění. Zdraví hráčů a hráček našeho klubu HBC 
Svítkov Stars Pardubice a zamezení případnému úrazu je pro mě na prvním místě před 
jakoukoliv sportovní rovinnou! Moje rozhodnutí bylo na základě: 1) Na mokré skvrny se není 
možné připravit, jelikož nebyly po celém hřišti tak, aby hráči přizpůsobili celkovou hru. V plné 
rychlosti (podotýkám jedná se o extraligu dorostu) se dostávali na mokré plochy, kde hrozilo 
zranění (ve středu hřiště i u mantinelů). 2) Plast ve Svitavách není určený na venkovní hraní – 
nemá protiskluzové vroubky jako hřiště ve venkovních areálech. 3) Ani obuv na mokrý plast 
pádům nezabránila – ne všichni naši hráči ji sebou měli, jelikož nepočítali v hale s tímto 
problémem. 4) Obdobná situace nastala na finálovém turnaji starších žáků v roce 2019 v hale v 
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pražských Černošicích, kdy utkání bylo po nekontrolovaném pádu na mantinel zastaveno a celé 
dopoledne se odvětrávala hala – po hřišti byly naprosto totožné mokré skvrny tenkrát od 
vlhkosti.  
Samozřejmě mě velmi mrzí tato situace, a nemám jakýkoliv osobní problém s oddílem TJ Sršni 
Svitavy. Jsem si vědom, že za nastalou situaci nemohou a z mého pohledu nebylo možné ji 
jakkoliv v neděli vyřešit. Podotýkám, že se opravdu nejednalo o sportovní rovinu. Náš tým přijel 
v kompletním složení a během 5 minut prakticky nepustil domácí Svitavy z obranného pásma. 
Rád bych požádal LK a klub TJ Sršni Svitavy o přeložení utkání na dobu, kdy bude hrací plocha 
způsobilá. 
 
 

TJ Sršni Svitavy (Zdeněk Beneš) - Nesouhlasíme s náhradou utkání a s dalším zvyšováním našich 
nákladů. Odůvodnění: 1) Během několikaletého působení v hokejbale, jsem zažil daleko 
nebezpečnější povrchy, např. utkání extraligy dorostu ve Svítkově 2.12.2018, omrzlý, osolený 
plast! 2) Plast ve Svitavách je určený pro venkovní použití (viz. příloha) - je jiné konstrukce než 
běžně využívané povrchy. 3) Obuv na mokrý plast nikdy nefunguje na 100 %. 4) Minulý týden 
proběhlo utkání stejné soutěže s HBK Kyjov, dále utkání regionální ligy mužů a turnaj 
minipřípravek, na kterém hrály 2 týmy Svítkova bez námitek. U minipřípravek byl přítomen i 
předseda svazu M. Komárek. 5) Rozhodčí utkání zahájili bez připomínek ke stavu hrací plochy. 
6) Považujeme stanovisko oddílu HBC Svítkov Stars Pardubice za čistě subjektivní. 
 
Vyjádření rozhodčího utkání: 
Martin Černý – utkání nebylo z naší strany nutno za každou cenu ukončovat. Tým hostí skutečně 
v čase 04:51 odmítl pokračovat ve hře. Jsme si vědomi, že správně má být dle pravidel udělen 
dvouminutový trest, avšak abychom z utkání nedělali komedii a čekali na buly, rozhodl jsem se 
jít domluvit ke střídačce osobně s trenérem, zda jejich rozhodnutí je konečné a stačí se takto 
domluvit s tím, že to sepíšeme v boxu zapisovatele. Po jeho potvrzení jsme utkání předčasně 
ukončili. 
 
Tým Pardubic požádal o odehrání utkání v náhradním termínu, aby k rozhodnutí o výsledku 
utkání došlo sportovní cestou s nabídkou, že jsou připraveni finančně pokrýt náklady spojené 
s organizací zápasu (rozhodčí, časomíra, pořadatel). To však protistrana odmítla a trvá na svém 
původním vyjádření. 
 
Předseda LK se dne 20. 4. 2022 telefonicky spojil s p. Benešem a celou záležitost s ním ještě 
před vydáním rozhodnutí prodiskutoval. S ohledem na možný nižší počet utkání v základní části 
soutěže a předloženou nabídku klubu HBC Svítkov Stars Pardubice by LK v případě souhlasu 
klubu TJ Sršni Svitavy v tomto mimořádném případě rozhodla o dohrání utkání od času 04:51. 
Zástupce Svitav na dohrání utkání v náhradním termínu nepřistoupil z důvodů uvedených ve 
vyjádření klubu výše. Dalším důvodem je i možné vytvoření precedensu do budoucna pro 
případné podobné situace. 
 
Vzhledem k tomu, že při řešení dané záležitosti není možné vycházet z videozáznamu (který 
nebyl pořízen), musí LK rozhodovat primárně na základě vyjádření rozhodčích, kteří mohou 
utkání ukončit, nastanou-li pro takové rozhodnutí specifické důvody. K tomu však nedošlo, 
v utkání odmítl pokračovat jednostranně klub HBC Svítkov Stars Pardubice, a tudíž musí LK dále 
postupovat dle znění SŘ hokejbalu, Článku 401 – Výsledky utkání. LK rovněž přihlédla 
k vyjádření domácího celku.    
LK se rozhodla zmiňovaný klub finančně netrestat, jelikož trest za odmítnutí pokračovat ve hře 
v podobě kontumačního výsledku a vynaložených cestovních nákladů bere za dostačující.  
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4. Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 
hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu částek, vyměřených 
tímto rozhodnutím. 

 
5. Povinnosti dotčených klubů    

HBC Svítkov Stars Pardubice 
a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 27. 4. 2022 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 

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

c) Souhrnnou částku 300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb číslo 
1724200504/0600, variabilní symbol: 5003606004, specifický symbol: 302122 
nejpozději do 6. 5. 2022. 
 

d) Zaslat potvrzení o uhrazení poplatku za rozhodnutí (oznámení o příkazu, informaci o 
převodu) nejpozději do téhož data, jaké je uvedeno v odstavci 5 c) tohoto rozhodnutí 
elektronicky na adresu LK@hokejbal.cz . 

 

TJ Sršni Svitavy 
e) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 27. 4. 2022 na e-mail: 

LK@hokejbal.cz . 
 
 
Se sportovním pozdravem 

 
 

 

 
 

Jan Fedák, v.r. 
předseda LK ČMSHb 

 
 
 
Obrdží 
Týmy:  HBC Svítkov Stars Pardubice, TJ Sršni Svitavy 
ČMSHb:  Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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