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V Ústí nad Labem dne 27. 2. 2020 

 
v soutěžích ČMSHb jako HSÚ Foreads Ústí nad Labem 
Glennova 2706/7, Ústí nad Labem, 40012 
IČO: 68975538 
zapsán: L 3184 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
  
 

ROZHODNUTÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE RSHb Čechy Sever 

č. DK-006-2019-2020 
 
1. Disciplinární komise RSHb Čechy Sever posuzovala přestupek hráče - SLAVÍČEK Bohumil – (RP 

15392) z klubu HSÚ Foreads Ústí nad Labem, kterého se dopustil v utkání č 531157 v Oblastní lize 
Čechy Sever – Ústí nad Labem, hraného dne 22. února 2020, ve kterém mu byl udělen trest ve 
hře (dále jen TH) za napadení. 
 

2. DK RSHb Čechy Sever na základě uvedených skutečností vydává rozhodnutí: 
S odvoláním na SŘ, DŘ, zápis o utkání č. 531157, vyjádření vedoucího klubu HSÚ SHC Warriors 
Chlumec a HSÚ Foreads Ústí nad Labem, vyjádření rozhodčích, vyjádření potrestaného hráče, 
sazebník trestů část A, odstavec 5, písmeno c) 
 

trestá: 
 

FP 20% (z 20 - 100%) tj. 1000,- Kč 
ZČ na 10% (z až 50%) tj. 2 utkání 
 
přičemž hráč vykoná trest v utkáních č. 531085 hrané dne 29. 2. 2020 a v nejbližším dalším utkání 
dle dolosování soutěžního ročníku 2019/2020. 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. 531157 dne 22. 2. 2020 mezi celky HSÚ SHC Warriors Chlumec a HSÚ Foreads Ústí nad Labem obdržel 
hráč hostujícího týmu Slavíček Bohumil, reg. 15392 v čase 31:50 TH za napadení. 

 Ve věci se vyjádřil za klub HSÚ SHC Warriors Chlumec vedoucí klubu David Koutský. Hra se vyvíjela z prostoru před 
naší brankou do rohu hřiště, kde došlo ke kontaktu dvou hráčů (David Vocásek Chlumec a Bohumil Slavíček Foreads). Po 
tomto kontaktu náš hráč upadl, hráč Foreads ještě přidal krosček na hlavu. Náš hráč se zvedl a pokračoval ve hře, hra se 
dále vyvíjela do rohu k mantinelu, kde náš hráč dohrál souboj, po kterém hráč soupeře zůstal na zemi. Krátce po té byla 
přerušena hra, rozhodčí se šli poradit co se stalo. Mezi tím šli hráči v hloučku ke střídačkám, na konci tohoto hloučku 
byla zmíněná dvojice hráčů. Hráč Foreads udeřil ránou pěstí do obličeje našeho hráče a dále pokračovala bitka mezi 
Bohumil Slavíček (Foreads) a Jaroslav Vocásek (Chlumec). 
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  Za klub HSÚ Foreads Ústí nad Labem se nejprve vyjádřil potrestaný hráč Bohumil Slavíček. Incidentu předcházel 
souboj, kdy jsem dobíhal míček, který se nacházel u mantinelu za brankou soupeře, kdy mě soupeř zezadu atakoval, 
atak jsem čekal, byl jsem zpevněn. Bohužel intenzita byla taková, že jsem situaci neustál, což mělo za následek 
pád  hlavou na mantinel. Po  pádu jsem byl otřesen a zůstal jsem  ležet na ploše, hra byla následně přerušena. Následně 
jsem odcházel ke střídačkám, aniž bych kohokoliv verbálně napadal. Následně jsem se hráče, který mě podle mého 
soudu zeptal, zda si myslí, že to bylo čistý. Hráč mířil chůzí ke mně a odpověděl mi něco ve smyslu, že to mám za krosček... 
tak jsem udělal k tomuto hráči dva kroky a jednou ranou pěstí s rukavicí  jsem jej výchovně udeřil. Nutno podotknout, 
že kdybych se chtěl prát a zbít ho, mohl jsem využít tohoto momentu a dál jej  zasypat údery. Já jsem nic takového neměl 
v plánu a pokládal jsem to za vyřízené. Najednou se okolo mě strhla mela, přičemž udeřený protihráč se chtěl nejspíš 
prát. Za použití chvatů a hmatů sebeobrany jsem jej dostal pod své tělo a čekal na rozhodčí, aby šarvátku ukončili. Při 
tomto se však do této situace zapojil další hráč, který mě několikrát udeřil zezadu do hlavy. Jednalo se o gólmana 
soupeře.  Následně rozhodčí celou situaci roztrhli. 

Dále popsal situaci za klub HSÚ Foreads Ústí nad Labem vedoucí klubu Jan Primus. Incidentu předcházel souboj 
dvou zmiňovaných u brány, po kterém skončil hráč domácích na zemi, následně se zvedl a v okamžik, kdy hráč Slavíček 
dobíhal míček, který se nacházel u mantinelu, hráč domácích jej zezadu atakoval, což mělo následek pád hráče Slavíčka 
hlavou na mantinel. Dle mého se jednalo o vražení na hrazení, které mělo být posouzeno jako faul. Po tomto pádu zůstal 
hráč Slavíček ležet na ploše otřesen, a hra byla po chvíli přerušena. Je potřeba zmínit, že hráč Slavíček následně odcházel 
ke střídačkám, aniž by kohokoliv verbálně napadal. Následovala situace, kdy se oba aktéři  souboje u mantinelu potkali 
u kruhů, a došlo ke slovní výměně,  jejíž obsah vědí jen oni dva, přičemž  při této slovní výměně hráč Slavíček udeřil 
protihráče tváří v tvář ranou pěstí do obličeje. Hráč Slavíček nesundal rukavice. Následovala mela, do které se zapojilo 
více hráčů. Hráč Slavíček zpacifikoval agresora na zemi, myslím si, aniž by ho dále udeřil, dle mého se drželi jeden 
druhého až do roztržení dvojice rozhodčími. 

Rozhodčí Jan Melicher popsal situaci následovně: Celé situaci předcházel osobní souboj dvou hráčů, kdy chlumecký 
hráč vleže odehrál míček a hráč BS mu dal "pohlavek". Situace pokračovala, když BS běžel odehrát míček do rohu a byl 
přitlačen chlumeckým hráčem směrem k mantinelu a následoval pád. Obě situace jsem i v návaznosti na sebe posoudil 
jako hraniční, ale bez vyloučení. Hráč BS zůstal ležet a hru jsem raději přerušil. Při zvedání z hrací plochy utrousil směrem 
ke spoluhráčům "já ho zabiju", ale situace v tu chvíli dále negradovala. Při odchodu z hrací plochy poté jevil hráč Chlumce 
snahu o omluvu. BS poté hráče Chlumce udeřil pěstí do hlavy a následovala šarvátka. Do chumlu se zapojilo více hráčů, 
ale jen ve snaze dvojici roztrhnout. Za prvotní napadení byl po dohodě udělen rozdílový trest ve hře. Po roztržení dvojice 
se situace uklidnila a dále nepokračovala. 

Rozhodčí Lukáš Borč popsal situaci takto: V čase 31:50 byla přerušená hra z důvodu ležícího hráče hostí č. 19 
Bohumil Slavíček po souboji s hráčem č. 44 David Vocásek. Tento souboj nebyl posouzen jako faul. V přerušené hře hráč 
č. 44 (DV) se šel omluvit hráči č. 19 (BS) za předchozí souboj a v tu chvíli byl napaden pěstí do obličeje hráčem č. 19 (BH) 
bez jakéhokoliv signálu či výzvy zákeřně!!!!!! Za což byl hráči č. 19 (BS) udělen trest ve hře (TH) za napadení. Poté se 
ještě strhla šarvátka mezi hráčem č. 88  Jaroslav Vocásek a hráčem č. 19 Bohumil Slavíček a byl jim udělen trest 5+OK za 
hrubost.  

DK RSHb Čechy Sever přezkoumala danou situaci, vzala v potaz všechny vyjádření zainteresovaných stran a 
vyhodnotila doložené důkazy. Vzhledem k tomu, že hráč nebyl disciplinárně řešen, volila DK trest při dolní hranici sazby 
a považuje jej za dostačující, avšak hráče důrazně varuje, aby se ve své budoucí kariéře podobných prohřešků 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. b) tohoto rozhodnutí a zaslat potvrzení o provedené platbě dle 
ustanovení bodu 5., odst. c) tohoto rozhodnutí.  
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5. Povinností klubu HSÚ FOREADS 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 1300,- Kč. 
Platbu proveďte nejpozději do 12. března 2020 ve prospěch účtu RSHb Čechy Sever 
2900736741/2010, FIO banka. Pro správné rozlišení platby uveďte variabilní symbol: 
400061920. 

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: HSÚ SHC Warriors Chlumec, HSÚ Foreads Ústí nad Labem 
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