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Valašský hokejový klub 
Na Lapači 394 
755 01 Vsetín 
 
 
V Praze dne 29. 9. 2020 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Pavel Smažil a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na 
svém jednání dne 29. 9. 2020 zabývala na základě podnětu podaného klubem HC AZ 
Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, v souladu s čl. 14 písm. h) všeobecných 
ustanovení pro soutěže řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 
2020-2021 jednáním hráče družstva klubu Valašský hokejový klub, se sídlem Na 
Lapači 394, 755 01 Vsetín, reg. č. ČSLH 81008 (dále jen „Klub“), Davida Vítka, reg. č. 
0643351991 (dále jen „Hráč“), kterého se měl Hráč dopustit v utkání Chance ligy č. 
1054 mezi družstvem Klubu a družstvem HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608 
hraném dne 28. 9. 2020 ve Vsetíně (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci dopustil cca v čase 
Utkání 13:14 zákroku na protihráče Ludvíka Rutara (dále jen „Protihráč“), za který měl 
být dle navrhovatele na disciplinární projednání dané věci uložen větší trest na 5 minut 
+ do konce utkání, přičemž Protihráč po uvedeném zákroku nedohrál a od klubového 
lékaře HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, byla po posouzení Protihráčova 
zdravotního stavu vyslovena diagnóza na distorzi páteře s komočními příznaky 
s předpokládanou dobou rekonvalescence minimálně tří týdnů. 
 
DK ČSLH po provedení dokazování videozáznamem předmětné situace shledala, že 
Hráč vedl svůj zákrok proti Protihráči, který krátce před střetem odehrál kotouče a lze 
tak ve smyslu výkladu pravidel ledního hokeje v platném znění konstatovat, že se 
v daném případě jednalo o zákrok na hráče, jehož bylo přípustné atakovat. Uvedeným 
zákrokem dle DK ČSLH, byť byl tento veden ve vysoké nájezdové rychlosti, nedošlo 
k přímému zasažení oblasti hlavy nebo krku Protihráče, z dostupných záběrů situace 
není ani patrné, že by Hráč oddělil ruce od těla, nebo se před provedením zákroku 
odrazil, aby dosáhl vyšší intenzity při jeho provedení. Stejně tak nelze tvrdit, že by 
zákrok byl veden mimo zorný úhel Protihráče, neboť Protihráč při průjezdu za brankou 
družstva klubu HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608, pohyb Hráče zaregistroval 
a provedení zákroku ze strany Hráče tak musel předvídat. Dle DK ČSLH je naopak na 
místě konstatovat, že si Protihráč v posuzované situaci nebyl dostatečně vědom svého 
postavení a možnosti být napadán, po odehrání kotouče podél hrazení se přetočil zády 
k hrazení, čímž se ocitl v čelním postavení k Hráči a současně v jízdě vzad, a tím 
naprosto limitoval možnost své obrany před zákrokem Hráče. S ohledem na uvedené 



 

pak ovšem nelze zranění popisované navrhovatelem na disciplinární projednání dané 
věci přičítat k tíži Hráče. 
 
Z těchto shora uvedených důvodů rozhodla DK ČSLH ve smyslu čl. 523 odst. 2. 
soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen „SDŘ“) 
v dané věci tak, že k provinění, za které by bylo na místě Hráči uložit trest v rozsahu 
stanoveném SDŘ, nedošlo, a z tohoto uvedeného důvodu se disciplinární jednání 
zastavuje. 
 
 
 
 
 
Josef Řezníček 
předseda DK ČSLH 
 

Cc. HC AZ Havířov 2010, reg. č. ČSLH 80608 
 


