
 

Český svaz ledního hokeje z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 | tel.: +420 211 158 000 | email: office@czehockey.cz 
 

 
 
 
HC Stadion Vrchlabí 
Krkonošská 186 
543 01 Vrchlabí 
 
 
V Praze dne 5. 10. 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 3. 10. 2018 
zabývala situacemi z průběhu utkání II. ligy ČR č. 2305 hraného mezi družstvem klubu 
SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, a družstvem klubu HC Stadion Vrchlabí, se sídlem 
Krkonošská 186, 543 01 Vrchlabí, reg. č. ČSLH 61013 (dále jen „Klub“) dne 
12. 9. 2018 v Kolíně (dále jen „Utkání“), které byly popsány rozhodčím Utkání p. 
Patrikem Vokřálem v poznámkách k utkání zápisu o Utkání, a rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Z důvodu naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění dle Přílohy č. 2 části B 
bodu 1. písm. a) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. 
(dále také jen jako „SDŘ“) se Klubu za porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. 
písm. b) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 3.000,-
Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 
 

O d ů v o d n ě n í : 
 
Kontrolou zápisů o utkání II. ligy ČR bylo zjištěno, že v Utkání došlo příznivci družstva 
Klubu k nesportovnímu chování spočívajícímu v použití pyrotechniky v průběhu 
konání Utkání, přičemž tato skutečnost byla rozhodčím Utkání p. Patrikem Vokřálem 
uvedena v poznámkách k utkání zápisu o Utkání následujícím způsobem: „V čase 
41:42 byla v sektoru hostí použita pyrotechnika. Před zahájením třetí třetiny byla 
odcizena vlajka domácími fanoušky ze sektoru hostí. Hostující fanoušci vběhli do 
sektoru domácích a odcizili vlajku domácích. Poté hostující sektor používal 
pyrotechniku (asi bengálské ohně a petardy).“ Tato skutečnost byla současně 
potvrzena zvláštní zprávou delegáta Utkání p. Jana Čížka, který nad rámec uvedeného 
popsal posloupnost událostí tak, že nejprve došlo k odcizení vlajky příznivců družstva 
Klubu domácími příznivci, přičemž následně příznivci družstva Klubu vešli do sektoru 
vyhrazeného pro příznivce družstva klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, kde též zcizili 
vlajku. Na základě těchto skutečností delegát Utkání popsal, že hlavní rozhodčí 
upozornil hlavního pořadatele, aby došlo k zajištění pořádku, přičemž nato dorazila do 
vnitřního areálu zimního stadionu Policie České republiky a pořádek zajistila. 



Současně delegát Utkání p. Jan Čížek ve svém sdělení konstatoval, že dle jeho názoru 
nebyla dostatečně zajištěna pořadatelská služba před oběma sektory. 
 

Za účelem náležitého objasnění všech okolností ve věci výše uvedené byl pořádající 
klub SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, dne 18. 9. 2018 prostřednictvím zprávy 
elektronické pošty požádán o podání zprávy ve věci shora popsané, zejména ohledně 
použití pyrotechniky příznivci družstva Klubu na zimním stadionu v Kolíně, dále byl 
klub SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, požádán o doložení jakýchkoliv záběrů mapujících 
použití této pyrotechniky a následný zásah pořadatelské služby. 
 
Klub SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, úvodem svého sdělení ze dne 20. 9. 2018 vyjádřil 
lítost nad tím, že k incidentu mezi příznivci družstev obou zúčastněných klubů vůbec 
došlo, a to zejména s ohledem na tvrzené dobré vztahy mezi příznivci družstev obou 
klubů. Ve věci konkrétního vyložení událostí klub SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, sdělil, 
že došlo ke zkratu několika jednotlivců, kteří bezdůvodně před začátkem třetí třetiny 
vběhli v kuklách pod tribunu, na které stáli příznivci družstva Klubu a strhli jejich vlajku, 
načež utekli do sektoru vyhrazeného pro příznivce družstva klubu SC Kolín, reg. č. 
ČSLH 20401. V té době se pořadatelská služba pokusila zabránit příznivcům družstva 
Klubu, aby se v odvetě přesunuli do sektoru vyhrazeného pro příznivce družstva klubu 
SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, leč, dle tvrzení klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, 
díky početní převaze příznivci družstva Klubu zátaras pořadatelské služby překonali a 
pronikli do zmíněného sektoru. Následně došlo k drobné potyčce, při níž příznivci 
družstva Klubu odcizili vlajku se znakem pořádajícího klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 
20401, a kdy byl jeden z příznivců družstva Klubu drobně zraněn, ošetřen přítomným 
lékařem, načež dorazil vůz zdravotnické záchranné služby a též Policie České 
republiky. Dle závěrečného sdělení klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, byla pak 
během třetí třetiny v sektoru vyhrazeném pro příznivce družstva Klubu použita 
pyrotechnika, ale k dalším šarvátkám, či problémům již nedošlo. Po skončení Utkání 
navíc došlo mezi oběma skupinami příznivců k výměně odcizených vlajek. 
 
DK ČSLH vzala shora popsané vyjádření klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, na 
vědomí s tím, že po provedeném dokazování videozáznamem průběhu konfliktu 
potvrdila pravdivost tvrzení uvedených v tomto sdělení. Ve věci potyčky mezi příznivci 
obou zúčastněných klubů DK ČSLH shledala, že tato nebyla vyprovokována příznivci 
družstva Klubu, kterým byla skupinou příznivců družstva klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 
20401, odcizena vlajka, při následném konfliktu v sektoru vyhrazeném pro příznivce 
družstva klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, se sice příznivci družstva Klubu dopustili 
zcizení vlajky se znakem pořádajícího klubu SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, byli přitom 
však fyzicky napadeni, a to včetně napadení tyčemi. V dané situaci DK ČSLH 
absentovala důslednější zásah přítomné pořadatelské služby, která by obě skupiny 
příznivců od sebe oddělila a následně zajistila vyvedení viníků konfliktu z areálu 
zimního stadionu, jak ukládá čl. 316 písm. k) SDŘ. Je však současně nepochybné, že 
v čase 41:48 se příznivci družstva Klubu, tedy osoby projevující svým jednáním, 
oděvem, či jeho doplňky sounáležitost s Klubem, dopustili v sektoru pro ně 
vyhrazeném použití pyrotechniky s kouřovým efektem a dále k zvláště nebezpečnému 
použití dělobuchů (výbuch dělobuchu dle dostupných zdrojů může vydat v místě 
výbuchu hluk o hodnotě až 170 dB, přičemž práh bolestivosti je stanoven cca na 
hodnotě 130 dB), jak plyne z tvrzení delegáta Utkání p. Jana Čížka, které sice nebylo 
možné blíže ověřit z důvodu, že klubem SC Kolín, reg. č. ČSLH 20401, doložený 
videozáznam neobsahoval zvukovou stopu, není však na místě vzhledem k pravdivosti 



ostatních uvedených skutečností delegátem Utkání p. Janem Čížkem pochybovat o 
věrohodnosti tohoto sdělení. 
 
Z výše uvedených důvodů dospěla DK ČSLH k závěru, že popsaným jednáním 
příznivců družstva Klubu došlo k naplnění skutkové podstaty disciplinárního provinění 
dle Přílohy č. 2 části B bodu 1. písm. a) SDŘ, přičemž ve znění příslušných ustanovení 
SDŘ zodpovídá za jednání svých příznivců Klub bez ohledu na skutečnost, zda je 
pořadatelem příslušného utkání, či zda se takové utkání koná na jiném zimním 
stadionu. Dle čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ byl pak Klub konkrétně povinen zajistit, aby 
jeho příznivci na stadionu, na kterém se Utkání hrálo, nevnesli do prostor stadionu ani 
zde nepoužili zbraně, pyrotechniku či jiné předměty ohrožující bezpečnost a zdraví. 
Na základě těchto skutečností DK ČSLH rozhodla v projednávaném případě 
s přihlédnutím k polehčující okolnosti, že v probíhající sezóně 2018-2019 se jedná o 
první provinění Klubu ve smyslu citovaného čl. 312 odst. 3. SDŘ, tak, že se Klubu za 
porušení povinnosti stanovené čl. 312 odst. 3. písm. b) SDŘ ukládá v souladu s čl. 503 
písm. b) SDŘ finanční pokuta ve výši 3.000,-Kč (slovy: tři tisíce korun českých). 
 
Finanční pokutu a 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 5. 11. 2018 a v téže lhůtě zaslat kopii dokladu o zaplacení Českému 
svazu ledního hokeje z.s., 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 


