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HC Hvězda Praha 
Na Rozdílu 752/1 
160 00 Praha 6 
 

 V Praze dne 12. 12. 2019 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa 
(dále jen „DK ČSLH“) na svém jednání dne 12. 12. 2019 rozhodla ve věci jednání hráče 
klubu HC Hvězda Praha, se sídlem Na Rozdílu 752/1, 160 00 Praha 6, reg. č. ČSLH 
10601 (dále jen „Klub“), Adama Jelínka, reg. č. 1012302003 (dále jen „Hráč“), kterého 
se Hráč dopustil v utkání ELIOD extraligy dorostu (dále jen „ELIOD ELD“) č. 5526 mezi 
družstvem Klubu a družstvem HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, hraném dne 
6. 12. 2019 v Praze (dále jen „Utkání“)    
 

t a k t o : 
 
Hráč se svým jednáním dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 
5. písm. c) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále 
také jen jako „SDŘ“), za což se mu v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu 
přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti od 7. 12. 2019 
do 13. 12. 2019 včetně.  
 

O d ů v o d n ě n í: 
 
Kontrolou zápisů o utkání ELIOD ELD hraných v období od 5. 12. 2019 do 11. 12. 2019 
bylo shledáno, že Hráč se v Utkání dopustil jednání, za které mu byl v čase Utkání 
60:00 uložen trest ve hře za Napadání rozhodčích dle čl. 116 Pravidel ledního hokeje 
2018-2022 (dále jen „Pravidla“) s tím, že toto uvedené jednání bylo rozhodčím Utkání 
p. Davidem Čápem popsáno v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím 
způsobem: „V čase 60:00 se strhla šarvátka hráčů D23 a H18, kterou ČR Jakub Dědek 
ukončil. Hráč D21 se rozjel a krosčekem napadl ČR Jakuba Dědka do obličeje, čímž 
mu způsobil krvavé zranění.“ 
 
V daném případě DK ČSLH obdržela dne 9. 12. 2019 též stanovisko Klubu 
vypracované p. Josefem Reiglem, jímž byl vyjádřen nesouhlas s nepřiměřeným 
chováním Hráče, ale zároveň bylo Klubem namítnuto, že dle, jak Klub uvedl, pečlivého 
rozboru dané situace z videozáznamu je zřejmé, že popisovaný útok Hráče nebyl 
směřován na čárového rozhodčího, jak bylo uvedeno v zápise o Utkání, ale že Hráč 
atakoval hráče soupeře v okamžiku, kdy čárový rozhodčí přijel oddělit dvojici hráčů ze 
vzájemné potyčky. Tím, dle Klubu, se dostal rozhodčí za hráče družstva klubu HC 
Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, a následný úder přes jihlavského hráče obdržel i 
čárový rozhodčí. Závěrem Klub konstatoval, že Hráč byl doposud zcela bezúhonný a 



 

z těchto důvodů Klub požádal o přihlédnutí k této skutečnosti při udělování 
disciplinárního trestu. 
 
Vzhledem k tomu, že Klub na podporu svého tvrzení doložil též videozáznam dané 
situace, provedla DK ČSLH v posuzovaném případě též toto dokazování. Přestože 
k řešené situaci došlo na vzdálenější straně hrací plochy, než odkud byl Klubem 
zaslaný videozáznam pořízen, bylo možné prokázat, že Hráč byl na úrovni útočné 
modré čáry způsobem povoleným pravidly ledního hokeje v platném znění napaden 
protihráčem Václavem Mackem, reg. č. 1034542003 (dále jen „Protihráč“), načež se 
Hráč pokusil u branky družstva klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, 
Protihráče napadnout, ovšem náhlá změna směru jízdy Protihráče způsobila, že Hráč 
Protihráče vůbec nezasáhl, proto pokračoval v jízdě za branku družstva klubu HC 
Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, kde ve skrumáži zezadu napadl dalšího z hráčů 
družstva klubu HC Dukla Jihlava, reg. č. ČSLH 70703, Štěpána Šabatku, reg. č. 
1068452004. Přestože dle popisu hlavního rozhodčího p. Davida Čápa se měl Hráč 
dopustit napadení čárového rozhodčího Jakuba Dědka, a to holí drženou v obou 
rukách do obličejové části, přisvědčila na základě provedení dokazování 
videozáznamem předmětné situace DK ČSLH stanovisku Klubu, neboť DK ČSLH 
nemá za to, že by Hráč přímo napadl čárového rozhodčího, ale zřetelně zdvihl svou 
pravou rukavici, kterou následně zasáhl protihráče Štěpána Šabatku, reg. č. 
1068452004, do zadní části hlavy, přičemž při následném pádu jmenovaného Štěpána 
Šabatky došlo ke střetu jeho přilby s hlavou čárového rozhodčího Jakuba Dědka, 
přičemž DK ČSLH má v daném případě za to, že právě v důsledku tohoto kontaktu 
došlo ke zranění jmenovaného čárového rozhodčího. 
 
Přestože DK ČSLH vyloučila, že by se Hráč dopustil přímého napadení čárového 
rozhodčího, nelze mu v daném případě nepřiznat odpovědnost za zranění způsobené 
čárovému rozhodčímu Jakubu Dědkovi, neboť je nepochybné, že nebýt jednání Hráče, 
který se dopustil bezprecedentního napadení protihráče Štěpána Šabatky, reg. č. 
1068452004, způsobem popsaným odstavcem shora, nedošlo by ke zranění čárového 
rozhodčího Jakuba Dědka. Vzhledem k těmto popsaným skutečnostem DK ČSLH 
dospěla k závěru, že se Hráč dopustil disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 5. písm. c) SDŘ, za což se mu ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. c) 
SDŘ ukládá v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ trest zastavení činnosti na dobu 
7. 12. 2019 do 13. 12. 2019 včetně.  
 
Poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 
projednání dle čl. 524 SDŘ uhrazen. 
 

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. 
 
 

Ing. Aleš Kmoníček 
předseda DK ČSLH 


