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LHK Jest řábi Prost ějov 
U Stadionu 4452 
796 01 Prostějov 
 
 

V Praze dne 12. 9. 2018 
 
 
Věc: Rozhodnutí Disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Ing. Aleš Kmoníček, Mgr. Pavel 

Setikovský, Josef Řezníček, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Martin Loukota a Antonín Vansa (dále jen „DK 

ČSLH“) se na svém jednání dne 12. 9. 2018 zabývala na základě podnětu klubu Valašský hokejový 

klub, reg. č. ČSLH 81008, podaného v souladu s čl. 13 písm. h) všeobecných ustanovení pro soutěže 

řízené Českým svazem ledního hokeje z.s. Rozpisu soutěží 2018-2019 jednáním hráče družstva klubu 

LHK Jestřábi Prostějov, se sídlem U Stadionu 4452, 760 01 Prostějov, reg. č. ČSLH 70917 (dále jen 

„Klub“), Rhetta Hollanda, reg. č. 1227151993 (dále jen „Hráč“), kterého se měl Hráč dle tohoto podaného 

podnětu dopustit v utkání I. ligy ČR č. 1003 mezi družstvem Klubu a družstvem klubu Valašský hokejový 

klub, reg. č. ČSLH 81008, hraném dne 8. 9. 2018 v Prostějově (dále jen „Utkání“), a rozhodla 

 

t a k t o : 

 

V čase Utkání 25:11 v prostoru za brankou družstva Klubu provedl Hráč zákrok na protihráče Daniela 

Klímka (dále jen „Protihráč“), který byl dle zjištění DK ČSLH v době střetu v přímém držení puku. Hráči 

nebyl za jeho jednání uložen v Utkání rozhodčími Utkání žádný trest dle pravidel ledního hokeje 2018-

2022 (dále jen „Pravidla“), přičemž DK ČSLH k uvedenému shledala, že Hráč nevedl svůj zákrok mimo 

Protihráčův zorný úhel, nevedl jej ve vysoké nájezdové rychlosti, z dostupného záběru situace při 

zákroku neoddělil ruce od těla, ani se neodrazil, aby dosáhl vyšší intenzity prováděného zákroku. 

 

Z pohledu DK ČSLH rovněž nebyl zákrok veden z pozice tzv. „třetího hráče v souboji“, kdy DK ČSLH 

zejména nemá za to, že by byl v předmětné situaci Protihráč vázán na předchozí souboj s dalším 

hráčem družstva Klubu č. 27 Alexem Rašnerem takovým způsobem, že by se nemohl nijak připravit na 

blížící se střet s Hráčem, zvláště, byl-li tento veden z čelního postavení. 

 

Ze shora uvedených důvodů a též s přihlédnutím k horší kvalitě dodaného videozáznamu, dle něhož 

nebylo možné prokázat navrhovatelem na disciplinární projednání dané věci tvrzené zasažení oblasti 

hlavy a krku Protihráče, přičemž DK ČSLH ani nezaujala stanovisko, že by následek střetu vykazoval 

známky toho, že by se Hráč svým zákrokem dopustil nedovoleného zákroku Zásahu do oblasti hlavy 

nebo krku dle čl. 124 Pravidel, rozhodla v dané věci DK ČSLH tak, že se Hráč nedopustil provinění ve 



smyslu čl. 523 odst. 2. soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, a z toho důvodu se disciplinární jednání 

zastavuje. 

 

 

 Ing. Aleš Kmoníček 

 předseda DK ČSLH 

 

Cc. Valašský hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008 

 

 


