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Zapsán ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka L 753. 
 

 
v Přelouči dne 14.11.2022 
 

HBC Hradec Králové 1988, z.s.  

v soutěžích ČMSHb jako HBC Hradec Králové 1988 

Markova 739/8, 500 04 Hradec Králové  

IČO: 48149934 

zapsán: L 1965 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
 

 
ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE ČMSHb 

č. DK-10-2022-2023 

 
1. Podnět – věc 

Disciplinární komise ČMSHb (dále jen DK) projednala podnět klubu HBC Plzeň - posouzení 
zákroku hráče Daniela Černého, reg. 33778 HBC Hradec Králové 1988 na hráče Martina 
Kunzmanna, reg. 35391 HBC Plzeň v utkání Extraligy mužů č. 1049 mezi celky HBC Plzeň a HBC 
Hradec Králové 1988 hraného dne 22.10.2022 v Plzni.  

 
2. DK na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí 

S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání, vyjádření rozhodčích utkání, videozáznam zaslaný 
klubem HBC Plzeň, pravidla hokejbalu  
 

dodatečný trest hráči Danielu Černému neukládá.   
 

3. Odůvodnění   
Dne 7.11.2022 zaslal klub HBC Plzeň podnět k projednání zákroku hráče Daniela Černého 

na jejich hráče Martina Kunzmanna. Podnět doplnil videozáznamem, potvrzením o úhradě 
poplatku za projednání dle DŘ a lékařskou zprávou Martina Kunzmanna. Z videozáznamu je 
patrné, že domácí hráč Kunzmann, hrající s držením hole vpravo, vybíhá z pravé strany 
obranného pásma s míčkem na hokejce a blíží se k červené čáře. Od modré čáry zleva se  
k němu blíží hráč hostů Černý, držení hole vpravo, a snaží se na něho navázat pohybem. Hráč 
domácích má větší rychlost a blíží se k červené čáře. Hráč hostů se snaží atakovat hokejku 
domácího hráče nadzvednutím. Hráč domácích nahazuje míček těsně za červenou čarou již  
na polovině hostí směrem na brankáře a v daném momentu jej hráč hostů zasáhne pohybem 
hokejky z pravé strany do obličeje. Hráč domácích padá na zem, hra je přerušena. 

Ze zápisu o utkání vyplynulo, že uvedený zákrok nebyl ze strany rozhodčích potrestán.  
Z vyjádření klubu následně vyplynulo, že hráč Kunzmann byl hospitalizován v nemocnici na 
očním oddělení, na oko špatně vidí a hrozí mu operace. Kub HBC Plzeň doložil i lékařskou 
zprávu o stavu hráče. 

K dané situaci se vyjádřili oba rozhodčí, kteří shodně uvedli, že popsaný zákrok neviděli, 
jelikož jeden sledoval nahozený míček do pásma a druhý byl v postavení, kdy mu ve výhledu 
na střet bránili svým postavením jiní hráči na hrací ploše. 

DK na základě videozáznamu konstatovala, že zákrok hráče hostů byl faulem a měl být 
potrestán. Pro uložení dodatečného trestu zkoumala především klasifikaci faulu dle pravidel 
hokejbalu a úmysl hráče zranit. Z rozfázovaného zákroku je patrné, že hráč hostů přibíhá zleva 
k hráči domácích, nesnaží se jej atakovat z levé strany, obíhá jej a snaží se svůj atak vést  
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na hokejku domácího hráče, a to ze strany pravé. Když se přiblíží k hráči, evidentně sleduje 
míček, který hráč domácích vede na hokejce a snaží se hokejkou zezadu nadzvednout hokejku 
hráči domácích tak, aby nemohl s míčkem dále pracovat. Tedy chystá se k zákroku, který je  
v rámci pravidel přípustný. V momentě, kdy se pohybem vzhůru pokusí zasáhnout  
a nadzvednout hokejku soupeře, hráč domácí mění svůj úmysl a míček nahazuje do pásma, 
čímž svůj pravidelný pohyb hokejky při vedení míčku zrychluje a ke střetu hokejek nedojde. 
Hokejka hráče hostů pak směřuje do prázdna, vyletí vzhůru a zasáhne hráče domácích  
do obličeje. 

Při vyhodnocení zákroku DK konstatuje, že hráč hostí neměl v úmyslu hráče domácích 
faulovat, o čemž svědčí i fakt, že se jej nesnažil přímo atakovat z levé strany odkud k němu 
přibíhal, snažil se dostat k jeho hokejce, kterou hráč držel na pravé straně. Pohledem směřoval 
k míčku, nikoliv na jinou část těla a měl úmysl hráči hokejku nadzvednout. Pokud by hráč 
domácích míček vedl ve stejné rychlosti a nenahazoval jej, nejspíš by došlo ke kontaktu obou 
hokejek a hokejka hráče hostů by nevyletěla směrem nahoru a hráče domácích nezasáhla.  

Na základě výše popsaných faktů DK vyhodnotila, že zákrok měl být na místě rozhodčím 
posouzen jako faul podle pravidla 525- Vysoká hůl odst. c) citace: „Jestliže je však hra vysokou 
holí, jež měla za následek zranění, posouzena jako neúmyslná, uloží se provinivšímu hráči“: 
Dvojitý menší trest (2' + 2').  

Ač je následek střetu velice nepříjemný, nelze hráči hostů ze strany DK ukládat dodatečný 
trest právě proto, že nešlo o úmyslný zákrok. 

          
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. 

 

 
5. Povinnosti klubu HBC Hradec Králové 1988, HBC Plzeň 

a) Zaslat potvrzení o přijetí tohoto rozhodnutí nejpozději do 16. 11. 2022 na e-mail: 
dk@hokejbal.cz. 
 

 
Se sportovním pozdravem 
 
 
 

 
Libor Komůrka, v.r. 
předseda DK ČMSHb 

 
Obdrží 
Tým: HBC Hradec Králové, HBC Plzeň 
Svaz: Ekonomický úsek, Úsek soutěžního hokejbalu, Matriční komise, Komise rozhodčích 
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