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HC RT Torax Poruba 2011 
Čkalovova 6144/20 
708 00 Ostrava - Poruba 
 
 
V Praze dne 22. 3. 2021 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Pavel Smažil, Mgr. Martin Loukota, Bc. Vladimír Šindler a 
Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém mimořádném jednání dne 22. 3. 2021 
zabývala jednáním hráče klubu HC RT Torax Poruba 2011, se sídlem Čkalovova 
6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba, reg. č. ČSLH 80710 (dále jen „Klub“), Petra 
Stloukala, reg. č. 0645071993 (dále jen „Hráč“), kterého se měl Hráč dopustit v utkání 
Chance ligy č. 1482 hraném dne  19. 3. 2021 v Přerově mezi družstvem HC ZUBR 
Přerov, reg. č. 80809, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se měl v Utkání v obranném pásmu družstva Klubu dopustit po vzájemném 
souboji u hrazení jednání proti protihráči Janu Mlčákovi (dále jen „Protihráč“), které 
bylo rozhodčími Utkání p. Lukášem Bejčkem a p. Michalem Dědkem kvalifikováno jako 
Úder hlavou dle čl. 142 pravidel ledního hokeje 2018-2022, a za které byl Hráči v čase 
Utkání 56:46 uložen trest ve hře. Vzhledem k tomu, že předmětné jednání Hráče 
nebylo zachyceno žádným veřejně dostupným videozáznamem Utkání, vyžádala si 
DK ČSLH k uvedenému jednání stanovisko delegáta Utkání p. Radka Husičky, jímž 
bylo konstatováno, že se v posuzované situaci Hráč sice dopustil dokonaného úderu 
hlavou, který však neměl potenciál k tomu, aby jím byl Protihráč zraněn, a ke zranění 
též v předmětné situaci nedošlo. Na základě uvedené skutečnosti a při neexistenci 
průkazného materiálu, kterým by bylo možné shledat, že se Hráč dopustil jednání 
způsobilého vážnějším způsobem ohrozit zdraví Protihráče, dospěla DK ČSLH 
k závěru, že trest ve hře uložený v Utkání považuje v daném případě za dostatečný a 
z tohoto důvodu se v souladu s čl. 523 odst. 4. Soutěžního a disciplinárního řádu 
Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) od dodatečného disciplinárního 
potrestání Hráče nad rámec automatického zastavení činnosti na jedno soutěžní 
utkání Chance ligy, vyplývajícího z v Utkání uloženého trestu ve hře, upouští. 
 
Poplatek za disciplinární řízení 1.000,- Kč podle 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. 

 

 

                      Josef Řezníček 
                                                            předseda DK ČSLH 


