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V Ústí nad Labem dne 10. 9. 2020 
 

v soutěžích ČMSHb jako Elba DDM Ústí nad Labem 

Ústí nad Labem, Velká Hradební 1025/19, PSČ 400 01 
IČO: 75150131 
zapsán: Pr 823 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-001-2020-2021 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – ČALOUN Jan (RP 414) z klubu 
Elba DDM Ústí nad Labem, kterého se dopustil v utkání č. 52003 v Krajské lize Čechy Sever, 
hraného dne 6. září 2020, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za nesportovní 
chování. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 52003, vyjádření vedoucího klubu Elba DDM Ústí nad 
Labem a vedoucího klubu HSÚ Pivní Veteráni Ústí nad Labem, potrestaného hráče, vyjádření 
rozhodčích, sazebník trestů část A, odstavec 3, písmeno a) 
 

trestá: 
 

FP 15% (z 10 - 30%) tj. 750,- Kč 
ZČ na 10% (z až 30%) tj. 2 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 52006 (13. 9. 2020) a č. 52012 (26. 9. 2020). V případě 
přeložení utkání se trest automaticky překládá na nejbližší utkání hrané po udělení trestu. Hráč v 
souladu s čl. 2 odst. 5 písm. b) DŘ nesmí v období trestu nastoupit v žádné jiné soutěži ČMSHb. 
 

3. Odůvodnění:  
 

V utkání č. 52003 dne 6. 9. 2020 mezi celky HSÚ Pivní Veteráni Ústí nad Labem a Elba DDM Ústí nad Labem „B“ 
obdržel hráč hostujícího týmu Čaloun Jan, reg. 414 v čase 37:00 TH za nesportovní chování. 

Ve věci se vyjádřil za klub Elba DDM Ústí nad Labem vedoucí týmu Jiří Beránek. Důvodem nesportovního chování 
hráče Jana Čalouna byla signalizace rozhodčího Davida Loskota NE při situaci, kde se podle mého soudu jednalo o 
zakázané uvolnění. Samozřejmě takových situací je v zápase několik a nikdo si nemůže dovolit slovně napadat 
rozhodčího, tak trest TH byl udělen oprávněně. Na obhajobu hráče Jan Čaloun patří mezi nejslušnější hráče v soutěži a 
je vzorem pro mnoho mladších hráčů. Jednalo se o ojedinělé jednání, které se již nebude opakovat.  

Dále se za klub Ústí nad Labem vyjádřil potrestaný hráč Jan Čaloun. V první řadě se chci omluvit za moje 
neadekvátní reakce, v žádném případě by k tomu nemělo docházet. Na druhou stranu dávám k zamyšlení jak dál 
posunout náš kraj-region dopředu nebo se nadále budeme chovat po česku neprofesionálně tak jak to umíme, zvlášť 
lidé rozhodčí, kteří jsou jako jediný placený v amatérských soutěžích jako je oblast nebo krajská liga. K hokejbalu jsem 
se vrátil po více než po půlroce a nic se nezměnilo.  
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Za klub HSÚ Pivní veteráni se vyjádřil vedoucí týmu Jan Hanuš. Do této situace úplně klidné utkání včetně 
potrestaného hráče. Po sporně ne/odpískaném zakázaném uvolnění začal pokřikovat na rozhodčího, za což dostal 
osobní trest. Na trestné lavici přidal urážky, následoval druhý trest a po sprostých výrazech TH. 

Rozhodčí David Loskot popsal situaci následovně: Hráč hostů č. 11 – Jan Čaloun, v daném čase, velmi hlasitě a 
nevhodně komentoval (opakovaně, děláš si prdel, přitom se přímo díval na rozhodčího) rozhodnutí rozhodčího (situace 
se zakázaným uvolněním) za což mu byl udělen OT. Hráč č. 11 i nadále, už na trestné lavici osočoval rozhodčího, stále 
velmi hlasitě – uděleno OK. Po udělení druhého trestu, opakovaně vulgárně osočoval rozhodčího (čuráku), během cesty 
na střídačku pro oblečení. Nadále už k žádnému osočování a komentování od hráče č. 11 nedošlo. 

Rozhodčí Tomáš Reisenauer viděl situaci následovně: V průběhu hry byl vyhozen micek někde od červené čáry, 
rozhodčí David Loskot okamžitě signalizoval ústně několikrát, že hra pokračuje. To se nelíbilo hráči c. 11 (Jan Čaloun) 
ještě v průběhu hry začal hráč č. 11 křičet na rozhodčího, který signalizoval trest pro hráče 11. Po přerušení David Loskot 
udělil osobni trest hráči č. 11. Ten posléze zintenzivnil nadávky směrem k rozhodčímu a následoval druhý osobni trest. 
Hráč č. 11 nepřestal a dále urážlivé křičel na rozhodčího Davida Loskota. Poté už následoval TH. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Ze zápisu vyplynulo, že hráč obdržel TH po dvou VT za protesty a nadávky rozhodčímu, 
tedy v souladu s pravidly. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest u dolní hranice sazby a 
považuje jej za dostačující. Hráče však DK varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků již vyvaroval. 
Rozhodnutí tímto DK považuje za odůvodněné. 

 

4. Poučení: 
a) Proti tomuto rozhodnutí může kolektiv, či jednotlivec podat odvolání dle ustanovení SŘ 

hokejbalu, Hlavy V., článku 502. Odvolání nemá odkladný účinek pro úhradu vyměřených částek 
tímto rozhodnutím.  

b) Dle ustanovení DŘ čl. 5 odst. 13. může kolektiv nebo jednotlivec požádat DK o změnu trestu na 
podmíněný. V takovém případě je klub povinen uhradit nový vklad ve výši 300,- Kč, a to dle 
ustanovení bodu 5., odst. a) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. b) tohoto rozhodnutí.  

 

5. Povinností klubu ELBA DDM ÚSTÍ NAD LABEM: 
 

a) Dle DŘ čl. 5, odst. 12 (příp. odst. 13) je povinností klubu uhradit poplatek 300,- Kč za vydání 
tohoto rozhodnutí. 

b) Dle DŘ čl. 6 (věta - Plnou odpovědnost za vykonání trestu a uhrazení finančního trestu jednotlivce 
nese mateřský klub!) uhradit souhrnnou částku 1050,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 24. září 2020 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400012021. 

c) Zaslat potvrzení o uhrazení rozhodnutí (kopii složenky, oznámení o příkazu, informace o převodu) 
nejpozději do téhož data uvedeného v bodě 5., odst. b) elektronicky na e-mail: 
dk@rshbcechysever.cz 
 

Se sportovním pozdravem 
 Jiří Hašek, v.r. 

 místopředseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: Elba DDM Ústí nad Labem, HSÚ Pivní Veteráni Ústí nad Labem 
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