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HC Sparta Praha 
Za Elektrárnou 419 
170 00 Praha 7 
 
 

V Praze dne 20. 3. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír 
Šindler a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 
20. 3. 2019 zabývala na základě podnětu klubu Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502, 
podaného v souladu s čl. 13 písm. h) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené 
Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 2018-2019 jednáním hráče 
družstva klubu HC Sparta Praha, se sídlem Za Elektrárnou 419, 170 00 Praha 7, reg. 
č. ČSLH 10701 (dále jen „Klub“), Františka Gajdoše, reg. č. 1142722001 (dále jen 
„Hráč“), kterého se měl Hráč dle tohoto podaného podnětu dopustit v utkání DHL 
Extraligy juniorů (dále jen „DHL ELJ“) č. 3803 hraném dne 19. 3. 2019 v Liberci mezi 
družstvem Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502, a družstvem Klubu (dále jen 
„Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se svým jednáním nedopustil provinění ve smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního a 
disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“), a z tohoto 
důvodu se disciplinární jednání zastavuje. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
DK ČSLH obdržela podnět podaný klubem Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502, 
v souladu s čl. 13 písm. h) všeobecných ustanovení pro soutěže řízené Českým 
svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 2018-2019 ve věci jednání Hráče 
v Utkání, přičemž tato žádost splňovala veškeré stanovené náležitosti a též byla 
podložena videozáznamem předmětné situace. Zkoumáním zápisu o Utkání shledala 
DK ČSLH, že Hráči nebyl za toto jednání uložen rozhodčím Utkání p. Miroslavem 
Petružálkem žádný trest, a že napadený protihráč Jan Žemba (dále jen „Protihráč“) dle 
údajů obsažených v zápise o Utkání utrpěl zranění hlavy a z tohoto důvodu předmětné 
Utkání nedokončil. 
 
Po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace DK ČSLH shledala, že 
Hráč vedl svůj zákrok čelně proti Protihráči, který krátce před střetem odehrál puk, ale 
z hlediska výkladu pravidel ledního hokeje v platném znění (dále jen „Pravidla“), byl 
v daném případě považován za hráče, jehož je přípustné atakovat. Hráč se 



v počáteční fázi vedení zákroku zřetelně pokoušel hrát puk, načež následně tzv. 
„dohrál“ Protihráče, přičemž kromě shora uvedené skutečnosti, že zákrok vedl čelně, 
je na místě též uvést, že se před provedením zákroku neodrazil, aby dosáhl jeho větší 
intenzity, a v okamžik střetu zřetelně držel ruce u těla. Oproti názoru navrhovatele na 
disciplinární projednání dané věci nemá DK ČSLH za to, že by zákrokem Hráče došlo 
k primárnímu zasažení oblasti hlavy nebo krku Protihráče, ale že hlavní síla úderu byla 
směřována na pravou část hrudníku a pravé Protihráčovo rameno a teprve sekundárně 
Hráč zasáhl Protihráče do brady, čímž DK ČSLH dospěla k závěru, že byla splněna 
podmínka pro postup ve smyslu čl. 124 bodu v. Pravidel, kdy je stanoveno, že je-li 
prvotní síla zásahu zpočátku vedena na oblast těla a pak kontakt sklouzne nahoru do 
oblasti hlavy nebo krku, trest za Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 124 Pravidel nebude 
uložen. 
 
Ze shora uvedených důvodů rozhodla v dané věci DK ČSLH tak, že se Hráč nedopustil 
provinění ve smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, a z toho 
důvodu se disciplinární jednání zastavuje. 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 
 
Cc. Bílí Tygři Liberec, reg. č. ČSLH 50502 

 
 


