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LHK Jestřábi Prostějov 

U Stadionu 4452 
796 01 Prostějov 
 
 
V Praze dne 15. 3. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Mgr. Pavel 
Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín 
Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 13. 3. 2019 zabývala situací po 
skončení konání utkání I. ligy ČR č. 1522 hraného v Prostějově dne 10. 3. 2019 mezi 
družstvem klubu LHK Jestřábi Prostějov, se sídlem U Stadionu 4452, 796 01 Prostějov, 
reg. č. ČSLH 70917 (dále jen „Klub“), a družstvem klubu Valašský hokejový klub, reg. 
č. ČSLH 81008 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 1. písm. a) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále jen „SDŘ“) se Klubu ukládá za porušení povinnosti stanovené čl. 316 písm. j) 
SDŘ v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět 
tisíc korun). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání I. ligy ČR hraných v období od 7. 3. 2019 do 10. 3. 2019 bylo 
shledáno, že po skončení Utkání došlo na zimním stadionu v Prostějově k použití 
pyrotechniky, přičemž tato skutečnost byla rozhodčími Utkání p. Zbyňkem Kubičíkem 
a p. Radkem Wagnerem uvedena v poznámkách k utkání zápisu o Utkání 
následujícím způsobem: „Po skončení utkání byla použita pyrotechnika - jeden dělobuch. 
Nelze určit sektor.“ 
 
DK ČSLH v dané věci provedla dokazování videozáznamem předmětné situace, na 
základě něhož ovšem shledala toliko, že k použití pyrotechniky, resp. dělobuchu došlo 
po skončení Utkání v době, kdy na hrací ploše byli hráči družstva Klubu slavící vítězství 
v Utkání v poměru branek 5:1. Lze přitom konstatovat, že tento dělobuch nebyl vhozen 
na hrací plochu, stejně tak, že jak z vyjádření rozhodčích Utkání, tak ani na základě 
provedeného dokazování videozáznamem nebylo možné žádným způsobem určit, 
v jakých místech hlediště byl tento dělobuch použit, a že by tudíž na daný případ, 
došlo-li by například k použití tohoto dělobuchu příznivci družstva klubu Valašský 



 

hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008, bylo možné nahlížet jako na porušení povinnosti 
klubu ve smyslu čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ. 
 
Za této situace dle DK ČSLH nelze než konstatovat, že bylo objektivní odpovědností 
Klubu, aby ve smyslu čl. 316 písm. j) SDŘ zajistil, aby do stadionu nebyly vpuštěny, 
popřípadě aby byly zjištěny a vyvedeny osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných 
látek, osoby se zbraněmi, pyrotechnikou, či jinými předměty ohrožujícími bezpečnost 
a zdraví osob a osoby, které svým chováním narušují bezpečnost ostatních účastníků 
utkání. Je současně na místě uvést, že výbuch dělobuchu v uzavřeném prostoru 
zimního stadionu a v blízkosti určité osoby může být zdraví nebezpečný, a to zejména 
s přihlédnutím ke skutečnosti, že takový výbuch může dle dostupných zdrojů vydat 
hluk o hodnotě až 170 dB, přičemž práh bolestivosti je obecně stanoven cca na 
hodnotě 130 dB. 
 
Na základě těchto výše uvedených skutečností DK ČSLH dospěla k závěru, že 
popsaným jednáním došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, za což se Klubu z důvodu porušení 
povinnosti stanovené čl. čl. 316 písm. j) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ 
finanční pokuta ve výši 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun). 
 
Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. 
symbol 42, do 15. 4. 2019 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční 
pokuty ČSLH, a to mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí DK ČSLH lze dle čl. 612 až 620 SDŘ podat odvolání 
k výkonnému výboru ČSLH. 
 
Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo 
oznámení tohoto rozhodnutí. 
 

 

 
za DK ČSLH 
Antonín Vansa 
člen DK ČSLH 


