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PSG Berani Zlín 
Březnická 4068 
760 01 Zlín 
 
 
V Praze dne 16. 11. 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 15. 11. 2018 
zabývala jednáním hráčů družstva klubu PSG Berani Zlín, se sídlem Březnická 4068, 
760 01 Zlín, reg. č. ČSLH 70501 (dále jen „Klub“) v utkání DHL extraligy juniorů č. 3228 
hraným dne 3. 11. 2018 ve Vsetíně mezi družstvem klubu Valašský hokejový klub, reg. 
č. ČSLH 81008, a družstvem Klubu (dále jen „Utkání“), a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části A 
bodu 8. Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
„SDŘ“) se trenérovi družstva Klubu p. Zbyňku Mařákovi, nar. 12. 8. 1971 (dále jen 
„Trenér“), za nedodržení povinnosti stanovené čl. 323 písm. c) SDŘ ukládá v souladu 
s čl. 502 písm. a) SDŘ napomenutí. 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
DK ČSLH se na svém jednání dne 15. 11. 2018 zabývala událostmi z Utkání, kdy 
v čase Utkání 39:36 došlo k dosažení gólu hráčem družstva klubu Valašský hokejový 
klub, reg. č. ČSLH 81008, č. 7 Lukášem Jindrou na průběžný stav 3:1, a následně 
v čase 39:48 ke kolapsu brankáře družstva Klubu č. 39 Michala Kořénka, který musel 
být přímo na hrací ploše ošetřen na Utkání přítomným lékařem. 
 
Na základě videozáznamu poskytnutého Klubem komisi rozhodčích ČSLH za účelem 
přezkoumání správnosti postupu hlavního rozhodčího u gólové situace z času Utkání 
39:36 DK ČSLH předně shrnula, že hlavní rozhodčí Utkání p. Zbyněk Kubičík 
postupoval při gólové situaci v čase Utkání 39:36 tím, že po zasažení masky brankáře 
Michala Kořénka nepřerušil hru a ponechal hráčům družstva klubu Valašský hokejový 
klub, reg. č. ČSLH 81008, možnost dokončit brankovou příležitost, přesně v souladu 
s čl. 200 bodem i. pravidel ledního hokeje v platném znění (dále jen „Pravidla“), jímž 
je výslovně stanoveno, že pokud je brankář zasažen střelou do obličejové masky, 
může hlavní rozhodčí přerušit hru, pokud není bezprostřední gólová příležitost. 
 



Ačkoliv, jak je shora uvedeno, rozhodl hlavní rozhodčí Utkání zcela správně a 
v souladu s Pravidly, stal se okamžitě po dosažení gólu družstvem klubu Valašský 
hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008, terčem slovního útoku ze strany hráčům družstva 
Klubu, přičemž nejblíže postavenému hráči družstva Klubu č. 9 Jáchymu Janošekovi 
byl za projevy nesportovního chování uložen menší trest za Napadání rozhodčích dle 
čl. 116 Pravidel. V pokračující hře pak byl hlavní rozhodčí Utkání nucen vzhledem 
k neustávajícím připomínkám ze strany Trenéra přijet k hráčské lavici družstva Klubu, 
kde, nikoliv z vlastní vůle, vysvětloval svá rozhodnutí z času Utkání 39:36 s cílem 
uklidnit situaci. V průběhu uvedené situace došlo ke kolapsu brankáře družstva Klubu 
Michala Kořénka, který dle údajů obsažených v zápise o Utkání utrpěl poranění hlavy 
spočívající v otřesu mozku, patrně v důsledku zasažení pukem v čase Utkání 39:36, 
načež po poskytnutí základního ošetření musel být vystřídán a do dalšího průběhu 
Utkání již nezasáhl. 
 
Je na místě dle DK ČSLH konstatovat, že po kolapsu brankáře družstva Klubu Michala 
Kořénka byl hlavní rozhodčí opětovně vystaven projevům nesportovního chování ze 
strany hráčů družstva Klubu, v menší míře ze strany hráče družstva Klubu č. 88 
Vojtěcha Dobiáše, v mnohem větší míře pak ze strany kapitána družstva Klubu č. 11 
Vlastimila Hefky. Pomine-li DK ČSLH skutečnost, že zejména výstup hráče Vlastimila 
Hefky byl způsobilý k tomu, aby za něj byl hlavním rozhodčím Utkání uložen příslušný 
trest ve smyslu čl. 116 Pravidel, je nezpochybnitelným faktem, že byl hlavní rozhodčí 
Utkání vystaven fatální nekázni ze strany členů družstva Klubu, která byla jen obtížně 
postižitelná ve smyslu Pravidel. Na tomto místě je názorem DK ČSLH, že za jednání 
hráčů příslušného družstva je odpovědný trenér, jemuž je tato povinnost uložena čl. 
323 písm. c) SDŘ, dle něhož je trenér povinen dbát na kázeň v družstvu a dodržování 
Pravidel. Dle DK ČSLH bylo výhradní odpovědností Trenéra, aby po situaci z času 
Utkání 39:36 uklidnil hráče svého družstva s odůvodněním, že danou situací nebylo 
porušeno žádné z ustanovení Pravidel a nenastal tak žádný důvod jakkoliv 
zpochybňovat rozhodnutí hlavního rozhodčího učiněné v souvislosti s dosažením gólu 
družstvem klubu Valašský hokejový klub, reg. č. ČSLH 81008. Nebyl-li si Trenér této 
skutečnosti v danou chvíli vědom, jedná se čistě o selhání Trenéra, nikoliv hlavního 
rozhodčího Utkání, neboť znalost Pravidel je jedním ze základních kvalifikačních 
předpokladů pro vedení družstva v příslušném utkání. 
 
Na základě shora uvedeného dospěla DK ČSLH k závěru, že v souvislosti se situací 
z času Utkání 39:36 Trenér neučinil nic, čím by dostál povinnosti jemu uložené 
příslušným čl. 323 písm. c) SDŘ, naopak snahou o konfrontaci s hlavním rozhodčím 
způsobenou vlastní neznalostí Pravidel vyvolal u vlastních hráčů nesprávný dojem, že 
hlavní rozhodčí Utkání rozhodl v čase Utkání 39:36 chybně a v rozporu s Pravidly. 
Z tohoto popsaného důvodu rozhodla DK ČSLH v projednávaném případě tak, že se 
Trenér dopustil disciplinárního provinění ve smyslu Přílohy č. 2 části A bodu 8. SDŘ, 
za což se Trenérovi s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že v uplynulých dvou letech 
nebylo s Trenérem vedeno žádné disciplinární jednání, ukládá v souladu s čl. 502 
písm. a) SDŘ napomenutí. 
 
Poplatek ve výši 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za disciplinární 
projednání je Klub povinen uhradit na účet ČSLH č.: 90718453/0300, var. symbol 42, 
do 16. 12. 2018 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení finanční pokuty ČSLH, 
a to mailem na adresu musilova@czehockey.cz. 
 



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. 
 
 
 
 
 Ing. Aleš Kmoníček 
 předseda DK ČSLH 


