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HC STADION CHEB 
Valdštejnova 1513/70 
350 02 Cheb 

 

V Praze dne 6. 10. 2021 

 

Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 

 

Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Pavel Smažil, Bc. Vladimír Šindler a Antonín Vansa (dále 
jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne 6. 10. 2021 zabývala situací z průběhu utkání 
II. ligy ČR č. 2214 hraného mezi družstvem klubu HC Kobra Praha, reg. č. ČSLH 
10401, a družstvem klubu HC STADION CHEB, se sídlem Valdštejnova 1513/70, 350 
02 Cheb, reg. č. ČSLH 40201 (dále jen „Klub“), den 28. 9. 2021 v Praze (dále jen 
„Utkání“), která byla popsána hlavním rozhodčím Utkání p. Antonínem Valdou 
v poznámkách k utkání zápisu o Utkání a rozhodla  
 

t a k t o : 
 

Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 9. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
„SDŘ“) se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. c) SDŘ ukládá 
v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 

Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR hraných v období od 29. 9. 2021 do 5. 10. 2021 
bylo zjištěno, že v Utkání došlo příznivcem družstva Klubu k nesportovnímu chování 
spočívajícímu ve fyzickém napadení hlavního rozhodčího Utkání p. Antonína Valdy, 
přičemž tato skutečnost byla jmenovaným rozhodčím Utkání uvedena v poznámkách 
k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „V čase 50:37 po vstřeleném gólu 
domácího týmu se jeden divák postavil na hrazení v oblasti modré čáry hostujícího 
týmu a pravou rukou udeřil HR do zadní části helmy. HR neutrpěl žádné zranění. Divák 
byl oblečen v modré bundě a modro-bílé šále hostujícího týmu HC Stadion Cheb. 
Pořadatelská služba na popud HR dotyčného diváka vyvedla z ochozu zimního 
stadionu.“ Tuto skutečnost popsal i delegát Utkání p. Roman Frühauf ve zvláštní 
zprávě delegáta, a to následovně: Fanoušek H týmu, dle popisu HR seběhl z tribuny 
(vpravo od TL při pohledu z ledu), bez toho aby musel na mantinel nějak vylézt uhodil 
rukou přes plexisklo projíždějícího HR zezadu přes helmu. HR na to vyzval hlavního 
pořadatele, aby označeného fanouška (modrá bunda, modro-bílá šála týmu HC 
Stadion Cheb) vyvedl ze zimního stadionu. Ten tento pokyn okamžitě provedl. Hra byla 
následně zahájena vhazováním po vstřeleném gólu na středním bodu. Zdržení 
pokračování hry bylo v řádech několika minut. Při incidentu, i vzhledem k malé 
intenzitě úderu, HR neutrpěl žádné zranění. Dle vyjádření HR o ukončení utkání 



 

neuvažoval i když tato možnost mu hlavou proběhla (SDŘ čl. 340, odst. a) pro hrubé 
fyzické napadení…). Incident bych nenazval „hrubým fyzickým napadením…“, ale jen 
„blbým“ nápadem a ojedinělým výstřelkem nedisciplinovaného diváka. Z mého 
pohledu by ukončení utkání nekorespondovalo s dosavadním průběhem utkání, 
chování hráčů, funkcionářů a diváků. HR udělal vše proto, aby mohlo být utkání v klidu 
dohráno. Což se také stalo.“ 
 

Z výše uvedeného dopěla DK ČSLH k závěru, že popsaným jednáním příznivce 
družstva Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle 
Přílohy č. 2 části B bodu 9. SDŘ, přičemž ve znění příslušných ustanovení SDŘ 
zodpovídá za jednání svých příznivců Klub bez ohledu na skutečnost, zda je 
pořadatelem příslušného utkání, čí zda se takové utkání koná na jiném zimním 
stadionu. Na základě těchto skutečností DK ČSLH rozhodla tak, že se Klubu za 
porušení povinnosti stanovené čl. 312. odst. 3. písm. c) SDŘ ukládá v souladu s čl. 
503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých). 
 

Finanční pokutu a poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za 
disciplinární projednání je Klub povinen uhradit na základě přiložené faktury na účet č. 
90718453/0300, a to nejpozději do 6. 11. 2021.  
 

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 

 

 


