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V Přelouči dne 4.11.2021 
 

Hokejbalový klub Kladno, z.s.  
v soutěžích ČMSHb jako HBC Kladno 
Sportovců 817, Rozdělov, 272 04 Kladno  
IČO: 67673589 
zapsán: L 8492 vedená u Městského soudu v Praze  

 

 

 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-06-2021-2022 

 
1. Podnět - věc  

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala podnět klubu SK Rebel Praha k 
dodatečnému potrestání hráče HBC Kladno Matouše Drechslera, č. reg. 43648 za 
zákroky, kterých se dopustil v utkání Extraligy dorostu č. 5023 mezi celky HBC Kladno a SK Rebel 
Praha hraném dne 17.10.2021 v Kladně. 

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, sazebník trestů čl. A odst.5 písm. c), zápis o utkání, podnět klubu SK 
Rebel Kladno, videozáznam zaslaný klubem SK Rebel Praha, vyjádření klubu HBC Kladno, 
vyjádření Komise rozhodčích ČMSHb,  
 

trestá hráče Matouše Drechslera 
 

a) FP ve výši 40 % (z 20-100 %) tj. 2000 Kč, přičemž v mládežnické kategorii se částka 
snižuje na polovinu, tedy na 1000 Kč 

b) ZČ na 15 % utkání (z až 50 %) tj. 3 utkání, přičemž hráč trest vykoná v utkáních č. 
5032, 5040 a 5041 hraných v období od 7.11.2021 do 21.11.2021. Trest se vztahuje 
na všechny soutěže vedené pod ČMSHb. 

 
3. Odůvodnění      

DK ČMSHb obdržela dne 26.10.2021 podnět klubu SK Rebel Praha s žádostí o dodatečné 
potrestání hráče HBC Kladno Matouše Drechslera za zákroky v utkání ELD č. 5023. Podnět doložil 
zaplaceným poplatkem (v souladu s DŘ) a videozáznamem, kde označil tři zákroky uvedeného 
hráče. Jednalo se o zákroky v zápise o utkání v čase 4:16, kdy hráč Drechsler obdržel trest 2‘+2‘ 
za hrubost, v čase 10:23, kdy hráč Drechsler obdržel trest 2‘ za faul loktem a v čase 28:42, kdy 
mu byl udělen trest 5‘+OK za hrubost. Dále klub SK Rebel Praha poukázal na nevhodnost 
příspěvků uvedeného hráče na sociálních sítích, kde umístil fotografii situace po zákroku č. 3 s 
komentářem. Klub SK Rebel Praha se domnívá, že jde v tomto případě o porušení etického 
kodexu hráče.  

O zaslaném podnětu byl informován klub HBC Kladno, který ve věci podal vyjádření 
šéftrenérem mládeže klubu Milanem Maršnerem a předsedou klubu Tomášem Rejtharem, a to 
ke všem zákrokům. K zákroku č. 1 je ve vyjádření uvedeno, že hráč Matouš Drechsler je v herní 
situaci držen (faulován) hráčem hostů č. 75, následuje nesprávná, nicméně častá reakce v této 
věkové kategorii, a to oplácení. Hráč Drechsler byl vyloučen na 2‘+2‘ minuty, což bylo v pořádku, 
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hráč hostí ovšem za držení vyloučen nebyl, což bylo hráčem Drechslerem vnímáno jako křivda. 
K zákroku č. 2 zástupci HBC Kladno uvádějí, že šlo o souboj o míček hráče Drechslera a hráče 
SK Rebel Praha č. 16 (roč. 2008). Hráč Drechsler byl první u míčku a vráží do hráče č. 16 - při 
zastavení videa nelze posoudit zda ramenem či paží, netroufnou si konstatovat, že loktem. 
Zákrok byl určitě bez záměru hráče zranit. V zápalu hry nemůže hráč Drechsler zohlednit fyzickou 
vyspělost protihráče. V zákroku č. 3 mělo jít od hráče Drechslera k zbytečnému zamezení pohybu 
a dohrání soupeře č. 75 (roč. 2008) blízko mantinelu. Není viděn úmysl hráče zranit. Hráč 
Drechsler byl za zákrok potrestán vyšším trestem. Vše bylo následkem dříve nepotrestané 
situace na jejich hráče, která na záznamu však chybí, což ale nepovažují za omluvu zákroku. K 
samotnému hráči Matouši Drechslerovi klub uvedl, že jde o hráče roč. 2005, člena širšího výběru 
reprezentace U18, fyzicky vyspělého a připraveného. Klub se pozastavuje nad tím, že podnět 
byl podán klubem SK Rebel Praha se zpožděním. Dále klub zmínil nestandartní návštěvy 
činovníků klubu SK Rebel Praha v šatně rozhodčích v průběhu utkání, které však nemohou doložit 
videozáznamem. 

Klub HBC Kladno dále uvedl, že SK Rebel Praha nastoupil do utkání se 7 hráči roč. 2007, 
2008 (kategorie starší žáci). Sestavu v utkání SK Rebel Praha tvořilo 13 hráčů a 2 brankáři. Tento 
fakt je uváděn z možného nepoměru fyzické vyspělosti u hráčů obou družstev.  

K danému případu se vyjádřila i KR ČMSHb a ta konstatovala: 
Zákrok č. 1: hráč SK Rebel Praha obdržel 2‘ za držení, hráč HBC Kladno 2‘ + 2‘ za hrubost.  
Rozhodčí udělili 2‘+2‘ minuty za hrubost, přičemž ale dle výkladu pravidel, navíc v mládežnických 
soutěžích, musí být zákrok, který by mohl vést ke zranění hráče, vede ke zranění hráče, nebo 
se vymyká běžné intenzitě zákroků, potrestán vyšším trestem - takovýto zákrok je v soutěži 
dorostu nepřijatelný a rozhodčí se měli přiklonit k vyššímu trestu a měl být uložen trest 5‘ +OK. 
Zákrok č. 2: hráč obdržel trest 2‘ za faul loktem. Zde je patrné, že se jednalo o úmyslně cílený 
zákrok mířený na hlavu protihráče - zákrok měl být potrestán trestem ve hře za ZHK, udělená 
výška trestu rozhodčími neodpovídá charakteru a intenzitě zákroku.  
Zákrok č. 3: Rozhodčí nejprve potrestali 2‘+10‘, následně po konzultacích trestem 5+OK za 
vražení na hrazení. Zde se dle nás opět jednalo o naprosto zbytečný a nebezpečný zákrok. Z 
reakce hráče usuzujeme, že to byl opět úmyslný zákrok, kde bylo cílem protihráče faulovat, 
potažmo zranit. V závěru bylo konstatováno, že za všechny zákroky měl být minimálně udělen 
trest 5‘ +OK přičemž za zákrok č. 2 potažmo i zákrok č. 3 pak měl být udělen TH. V dodatku KR 
konstatovala opravu trestu hráče domácích Jedelského - chybné uvedení do zápisu 
zapisovatelem pouze 2‘ místo 10‘ - rozhodčím zřetelně hlášeno, bude cestou LK opraveno. 

 
DK vyhodnotila všechny dostupné informace, shlédla videozáznam a konstatovala, že šlo o 

kumulaci zákroků hráče, které měly být ohodnoceny vyššími tresty. Zákrok č. 2 však sama 
jednoznačně považuje za jasný, kde měl být zcela jistě uložen TH a na jehož základě měl být 
dodatečně hráč potrestán zákazem činnosti. Nelze se ztotožnit s názorem klubu, že hráč 
nastupoval proti mladším a fyzicky méně zdatným soupeřům a svou hru v zápalu k tomu nemohl 
uzpůsobit. Samotný fakt, že se především v mládežnických kategoriích má brát zřetel na ochranu 
zdraví hráčů a kontakt by měl být (platí obecně ve všech kategoriích) přiměřený a vždy v souladu 
s platnými pravidly. Z uvedeného zákroku je patrné, že hráč zcela vypustil před střetem zájem 
o balónek a zaměřil se na skutečnost soupeře za každou cenu odstavit. Není v celkovém 
hodnocení pak podstatné, zda-li ke kontaktu bylo použito loktu, ramena či těla, jelikož každý 
zákrok na hlavu soupeře (což je v této situaci zcela zřejmé) je vždy velice nebezpečný! 
Dodatečný trest je pak v tomto kontextu zcela odůvodnitelný.  

Otázku v podnětu zmíněné nevhodnosti umísťování příspěvků týkající se daných zákroků ze 
strany hráče Drechslera DK vyřešila projednáním s šéftrenérem mládeže HBC Kladno Milanem 
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Maršnerem, který slíbil po klubové linii nápravu, což v této chvíli považuje DK za dostačující. DK 
v podobných případech pak přijme pro jarní část soutěže stanovisko, které bude cestou řídícího 
orgánu zasláno všem klubům.  

 
V otázce zaslání podnětu klubu SK Rebel Praha až dne 26.10.2021 (doručeno DK) nedošlo 

k žádnému porušení DŘ, podněty lze projednat, pokud od přestupku neuplynul více než 1 rok. 
Zde však bylo zcela jistě vhodné zaslat celý podnět dříve.  

DK se dále pozastavila nad údajnými návštěvami činovníků v kabinách rozhodčích. Zamezení 
přístupu neoprávněných osob do šatny rozhodčích v průběhu utkání (tj. i o přestávkách) je vždy 
na pořadateli utkání. Funkcionáři týmů v průběhu utkání nemají do kabiny rozhodčích v žádném 
případě přístup a pokud se tak dělo, jedná se o pochybení pořadatelské služby HBC Kladno. 
Jelikož takováto situace není popsána v zápise o utkání, považuje DK vyjádření klubu HBC 
Kladno v tomto smyslu za zavádějící a nebude se jím dále zabývat. 

 
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 částek, 
vyměřených 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 zaslat potvrzení o provedené platbě dle ustanovení bodu 5., odst. d) tohoto rozhodnutí.  

 
5. Povinnosti klubu HBC Kladno  

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 6.11.2021 na e-mail: 
dk@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 1300 Kč uhradit bankovním převodem na účet ČMSHb 

1724200504/0600, variabilní symbol: 4003203042, specifický symbol: 062122 
nejpozději do 18.11.2021. 

 

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

 
Se sportovním pozdravem 

 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Kladno, SK Rebel Praha 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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