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V Ústí nad Labem dne 22. 4. 2022 
 

v soutěžích ČMSHb jako Wolves Chomutov 

Droužkovická 292, 431 41 Údlice 
IČO: 07232527 
zapsán: L 11614 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-004-2021-2022 
 

1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče – PETRŽÍLKA Jan (RP 39393) 
z klubu Wolves Chomutov, kterého se dopustil v utkání č. 52047 ve 2. lize Čechy Sever, hraného 
dne 16. dubna 2022, ve kterém mu byl udělen trest ve hře (dále jen TH) za kopnutí protihráče. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 52047, vyjádření klubu HBC Black&White Děčín a Wolves 
Chomutov, vyjádření potrestaného hráče, vyjádření rozhodčího, sazebník trestů část A, odstavec 
5, písmeno b) 
 

trestá: 
 

FP 10% (z 10 - 100%) tj. 500,- Kč 
ZČ na 5% (z až 40%) tj. 1 utkání 
 

přičemž hráč vykoná trest v utkání č. 52079 (23. 4. 2022). 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. 52047 dne 16. 4. 2022 mezi celky HBC Black&White Děčín a Wolves Chomutov obdržel hráč 
hostujícího týmu Petržílka Jan, reg. 39393 v čase 43:11 TH za kopnutí. 

Ve věci se vyjádřil za klub HBC Black&White Děčín vedoucí týmu Petr Huk. Ke konci zápasu se hra začala 
vzhledem k rozhodnutému stavu zbytečně vyhrocovat. Nebudu se pouštět do subjektivního hodnocení tolerování 
zákroků Chomutova a na základě konzultace s hráčem Ryvolou, který se účastnil šarvátky, se vyjádřím k situaci za bránou. 
Poměr trestů byl za nás oprávněný, protože hráč Chomutova akceleroval celý konflikt zbytečně agresivní reakcí, která 
způsobila i krvavé zranění na noze našeho hráče. Poté již oba pokračovali v šarvátce, která byla oceněna na obou 
stranách správně dvouminutovým trestem. Hráč Chomutova ještě pokračoval v slovním napadání našeho hráče a 
výkonu rozhodčích po cestě na trestnou lavici, za což obdržel další trest. Co se týče kopnutí, tak v dobrém výhledu byl 
pouze rozhodčí Kučera, který faul pískal. Ze střídačky byl výhled zakrytý a ani náš hráč nějaký zásadní zákrok nohou 
nepocítil, takže pokud došlo k zákroku nohou, nebyl dotažený plnou silou až do konce.  

Za klub Wolves Chomutuv se nejprve vyjádřil vedoucí klubu – Marcel Holl. Žádného kopnutí, za které byl náš hráč 
v závěru zápasu s Děčínem vyloučen, si nejsme vědomi. Já jsem byl v tu chvíli na střídačce, připraven ke střídání. Souboj 
se odehrál za brankou a žádné úmyslné kopnutí jsem fakt neviděl. Za brankou proběhla po faulu našeho hráče klasická 
potyčka, mezi dvěma kohouty. Kdy náš hráč držen u mantinelu. Co jsem si vědom, tak byly ruce nahoře z obou stran, 
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takže klasická šarvátka neboli hrubost. Po ní přišly emoce. Oba hráči po sobě křičeli, ani jeden z nich nenadával směrem 
k rozhodčím. Pan rozhodčí Kučera ukázal našemu hráči v krátkém sledu dvě panenky, což symbolizuje osobní trest. 
Nejprve by tedy měla být klasická desítka a poté osobní trest do konce zápasu. To, že náš hráč dostal trest ve hře, jsme 
se dozvěděli až následně, když byl na cestě do kabiny, neboť byl vykázán po udělení zmíněných „panenek“. Náš hráč 
dostal vyšší trest, kdežto soupeř z Děčína obdržel pouze dvojku za hrubost. Osobně si myslím, že trest je neoprávněný. 
Hráč, jenž měl být kopnut, si ještě na hrací ploše nebyl vědom, že by k něčemu došlo. Spíš se divil, že se to neřešilo tresty 
za hrubost. Navíc stav zápasu již byl v danou chvíli rozhodnut. Chyběly zhruba dvě minuty hry. S udělením trestu TH 
v zápase tedy určitě nesouhlasíme. 

Z klubu Wolves Chomutov sdělit svůj pohled na situaci i potrestaný hráč Jan Petržílka. Šel jsem po míčku. Asi možná 
trošku tvrději, byl tam můj faul a následně na mě začal protihráč z Děčína šermovat rukama no. Tak jsme se chytli, 
vyměnili si pár ran pěstí a to je všechno. Cestou na trestnou jsem vyfasoval desítku za kecy, které byly ovšem na toho 
protihráče. Rozhodčích jsem si vůbec nevšímal, a protože jsme pokračovali ve řvaní na sebe, tak ještě druhou desítku a 
šel jsem do šatny. O uděleném trestu ve hře jsem se dozvěděl až od kluků v kabině po zápase. Jednoznačně popírám, že 
by k nějakému kopnutí vůbec došlo. 

Z rozhodčích se k situaci vyjádřil Ivan Kučera, který situaci trestal. Trest jsem udělil primárně já, měl jsem ze 
středního pásma na celou situaci i lepší výhled než kolega u brány domácího celku, kde k incidentu došlo. Po vzájemném 
ostřejším souboji za brankou domácích se vyloučeny hráč po odbíhajícím protihráči ohnal nejprve holí a téměř současně 
s tím i nohou, kdy evidentně projevil zájem a úmysl protihráče nohou zasáhnout do střední části těla, tudíž kopnout. 
Zásah naštěstí neproběhl v plném rozsahu a spíše se v konečně fázi jednalo pouze o škrtnutí, ale za mě jen úmysl něco 
takového v hokejbalovém utkání provést, je za vyšší trest, proto jsem ho i udělil. 

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. DK se rozhodla na základě podaných vysvětlení a svědectví přehodnotit situaci z kopnutí 
na pokus o kopnutí a dle toho udělila výši trestu s ohledem na to, že neexistuje žádný nezvratný důkaz, že by rozhodčí 
pochybil. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest u nejnižší 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 WOLVES CHOMUTOV: 
 

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 800,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 6. května 2022 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400042122. 
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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 
 
 Tomáš Laibl, v.r. 

 předseda DK RSHb Čechy Sever 
Obdrží:  
LK RSHb, DK RSHb, KR RSHb, ČMSHb 
Kluby: Wolves Chomutov, HBC Black&White Děčín 

mailto:info@rshbcechysever.cz
http://www.rshbcechysever.cz/
mailto:dk@rshbcechysever.cz

