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HC Litomyšl  
U Plovárny 1130 
570 01 Litomyšl 
-------------------------------------- 
HC ZUBR Přerov 
Petřivalského 2885/5 
750 02 Přerov 
-------------------------------------- 
 
V Praze dne 1. 10. 2019 
 
 
Věc: Rozhodnutí sportovně technické komise ČSLH 
 
Sportovně technická komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš 
Kmoníček, Mgr. Pavel Setikovský, Josef Řezníček, Mgr. Pavel Smažil, Bc. Vladimír 
Šindler a Antonín Vansa (dále jen „STK ČSLH“) se na svém jednání dne 1. 10. 2019 
zabývala porušením ustanovení čl. 3. písm. b) technických norem soutěže 
REDSTONE Extraliga juniorů (dále jen „REDSTONE ELJ“)  Rozpisu soutěží ČSLH 
2019-2020 (dále jen „Technické normy“) klubem HC Litomyšl, se sídlem U Plovárny 
1130, 570 01 Litomyšl, reg. č. ČSLH 60901 (dále jen „Klub“), v utkání REDSTONE ELJ 
č. 4218 hraném dne 29. 9. 2019 v Litomyšli mezi družstvem Klubu a družstvem HC 
ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809 (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Tím, že družstvo Klubu v Utkání hrálo v přímém rozporu s ustanovením čl. 3. písm. b) 
Technických norem v počtu 19 hráčů do pole, dopustil se Klub provinění dle čl. 411 
odst. 1. písm. d) soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále jen „SDŘ“), s tím, že s ohledem na výsledek dosažený v Utkání STK ČSLH 
rozhodla v projednávaném případě tak, že se v souladu s čl. 410 písm. a) SDŘ 
ponechává výsledek dosažený na hřišti. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisu o Utkání bylo shledáno, že v Utkání za družstvo Klubu nenastoupili 
hráči do pole v souladu s ustanovením čl. 3. Technických norem, jímž je stanoveno, 
že v utkání REDSTONE ELJ může za družstvo nastoupit maximálně 20 hráčů, a to (i) 
2 brankáři a (ii) 18 hráčů do pole. 
 
V Utkání přitom za družstvo Klubu nastoupilo celkem 19 hráčů do pole, a to jmenovitě 
Fila Ondřej, reg. č. 0954622000, Myška Jakub, reg. č. 0982712001, Bláha Ondřej, reg. 
č. 0903852000, Drbal Martin, reg. č. 1041372002, Lipenský Lukáš, reg. č. 
0984292002, Zahradník Jan, reg. č. 0982022002, Voříšek Jakub, reg. č. 903892000, 
Sajdl Lukáš, reg. č. 0949132000, Dudek Pavel, reg. č. 0954672001, Hricuš Lukáš, reg. 



č. 0947492001, Svatoš Jan, reg. č. 0899862000, Edl Maxmilián, reg. č. 0982032002, 
Adámek Matěj, reg. č. 1044392003, Večera Martin, reg. č. 0903872000, Háněl Ondřej, 
reg. č. 0903932000, Jakubec Tadeáš, reg. č. 0903982000, Vytlačil Lukáš, reg. č. 
0954632000, Dostál Jan, reg. č. 1019952003, a Lichtag Jaku, reg. č. 0969782002.  
 
Na základě těchto uvedených skutečností nelze dle STK ČSLH než konstatovat, že 
nenastoupením v počtu hráčů předepsaném příslušným ustanovením čl. 3. písm. b) 
Technických norem došlo k neoprávněnému startu hráčů ve smyslu čl. 411 odst. 1. 
písm. d) SDŘ s tím, že s ohledem na v Utkání dosažený výsledek 2:9 ve prospěch 
družstva klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809, rozhodla STK ČSLH 
v projednávaném případě tak, že se v souladu s čl. 410 písm. a) SDŘ ponechává 
výsledek dosažený na hřišti. 
 
K dořešení se předává Disciplinární komisi Českého svazu ledního hokeje z.s. 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí STK 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 STK ČSLH 


