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Věc:  Rozhodnutí Soutěžní a disciplinární komise ČASQ ve věci inzultace 
 
 
Č.j.:  SK-2014-11-07-064 
 
Účastnící řízení: 
 
Petr Rohun, usr004650 (dále jen hráč) 
 
Podnět k řízení: 
 
Při kontrole zápisů utkání ligových soutěží pořádaných ČASQ zjistila Soutěžní a disciplinární komise ČASQ (dále jen 
SK), že výše uvedený hráč, jež byl účastníkem utkání, je podezřelý z inzultace 
 
Nález SK: 
 
Při kontrole zápisu utkání ligových soutěží 2. ligy mužů sk. F, konaného dne 18.10.2014 ve Zlíně, jehož 
pořadatelem byl VŠSK Univerzita SK, zjistila SK že výše uvedený hráč, jež byl účastníkem utkání, je podezřelý 
z inzultace, což vyplývá z hodnocení pořadatele uvedeného v zápisu ve znění: 
 
„Po skončení utkání mezi hráči Rohun vs. Řehák se pokusil hráč Rohun fyzicky raketou napadnout rozhodčího 
utkání p.Pelecha. Následně začal hráč Rohun demolovat zařízení squash centra při čemž se dostal do konfliktu s 
provozovatelem squash centra p.Nagy. Který po vzniklém konfliktu zakázal hráči Rohunovi další vstup na 
squashové kurty a vykázal ho ze squash centra. Po nastalé situaci se zbylí hráči týmu Ostrava MH za chování svého 
spoluhráče omluvili a rozhodli se odstoupit již z rozehraného utkání mezi Třincem a Ostravou MH. Náklady za 
zničený majetek squash centra byly uhrazeny.“ 

 
Znění příslušných článků Soutěžního řádu ČASQ  
 

Čl.26 Inzultace  
Inzultací se rozumí fyzické napadení nebo pohrůžka fyzickým násilím soupeři, hráči, rozhodčímu, funkcionáři nebo 
divákovi v souvislosti se sportovní činností. Za takové jednání se ukládá trest:  
a) peněžitá pokuta od 5.000,-Kč do 50.000,-Kč  

b) zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu od 12 do 18 měsíců  

c) zákaz vstupu do squashových areálů při konání soutěží řízených složkami ČASQ  

 
Disciplinární řízení: 
 
Z výše uvedených důvodů zahájila SK dle čl.38 Disciplinárního řádu disciplinární řízení s hráčem: 
 
Petr Rohun, usr004650 
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Vyjádření účastníků řízení a svědků události: 
 
Petr Rohun 
 
Věc :  Podání vysvětlení  
        Já , Rohun Petr , narozen …………… ,  podávám vysvětlení k zahájení disciplinarního řízení ve věci podezření 
z inzultace při  utkání ligových soutěží 2. ligy mužů sk. F, konaného dne 18.10.2014 ve Zlíně .  
        Nebudu se vyjadřovat k zápasu mezi mnou a hráčem Řehákem a ani k rozhodování Patrika Pelecha , i když 
bych tady mohl popsat spoustu řádku , mohl bych si stěžovat na jeho ,,úmění rozhodovat“ , ale o to tady nejde . 
Jde tady o ,,inzultaci“ 
      K údajné ,,inzultaci“ se už ale rozepíšu obšírněji . Údajně jsem se pokusil Pelecha napadnout raketou ? Co to 
znamená ? Že se ho  pokusím trefit raketou  ? Že se mu pokusím ublížit raketou ? To si snad asi někdo dělal srandu 
při psaní zápisu . Kdybych chtěl , jak někdo napsal do zápisu , tak bych se určitě trefil do zmíněné osoby 
rozhodčího Pelecha a asi by už nemohl hrát další zápas a asi by musel vyhledat lékařské ošetření . Nicméně situace 
proběhla z mého pohledu úplně jinak .  
      Po neuznaní mého požadavku na udělení ,,letu“ při sporné situaci z mého pohledu ( za stavu 2:1 a 9:7 pro 
Řeháka ) , i když během zápasu za stejné situace protihráč Řehák je dostával , jsem dotazoval rozhodčího , proč 
teď né a předtím za stejné situace on ano , mi nebylo dostatečně odpovězeno . Po diskuzi a mém připomenutí , že 
by měl rozhodovat ve stejných situacích stéjně a né rozdílně , mi bylo sděleno , že do 5 sekund mám začít hrát . To 
ale asi nebylo úplně ,,spravedlivé a sportovní“ . No a když najednou řekl konec zápasu , nemohl jsem uvěřit svým 
uším . Kde je nějaká úcta ke starším sportujícím lidem . Na můj dotaz , zda si dělá srandu a myslí to vážně a 
odpovědi , že je konec zápasu , jsem myslel , že to mu asi přeskočilo . Moje reakce byla , že za tohle by si zasloužil 
dostat pár facek a dostat pořádně do držky . Nicméně svoji zlost jsem si vybil tím , že jsem raketou praštil o sklo 
kurtu , až se mi rozbila . Po zlomení rakety jsem ji vzal a hodil  razantně do koše . Toť asi vše k tomuto podezření 
z inzultace .  
      Po úklidnění situace jsem se šel za panem Nagym zeptat , jakou jsem způsobil škodu , zda-li vůbec . Po 
konverzaci , že škoda je zanedbatelná , skoro žádná , jsme se domluvili , že mu poskytnu částku na uklidněnou , na 
jednu půlku za akční scénku .  
 
  Petr Rohun 
 
 
Patrik Pelech. Squash Třinec 
  
Při zápase Petr Rohun - Pavel Řehák dne 18.10. v 1 kole 2.ligy jsem úřadoval jako rozhodčí. Za stavu 10:8 nebo 
10:7 a 2:1 na sety pro Pavla Řeháka jsem udělil Petru Rohunovi po předešlém napomenutí další trest a to conduct 
Stroke za nevhodné chování na kurtu a zdržování hry, což také při matchballu znamenalo konec zápasu. Následně 
jsem vše řádně vypisoval do zápisu, mezitím jsem si podal ruku s Pavlem Řehákem a tom momentu mě Petr 
Rohun začal vulgárně napadat, na což sem nijak nereagoval a stál jsem na mistě. Posléze padlo pár úderu raketou 
do zařízení squashového centra, kde se Petrovi Rohunovi podařilo zdemolovat odpadkový koš a posléze vymrštil 
svou raketu, která podle očitých svědků prosvištěla 5 cm kolem mého spánku. Nechci ani přemýšlet nad tím co by 
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se mohlo stát kdybych dostal touto raketou do spánku. Následně mě Petr Rohun začal opět hodně vulgárně urážet 
do čehož se vložil Pan majitel squashového centra, který byl rozhořčen kvůli zdemolovánému majetku. Co se tam 
pak dělo dál už nevím.  
 
Do dnešního dne jsem nedostal žádnou písemnou nebo telefonickou omluvu od Petra Rohuna. 
 
Věřím, že se tato situace ujasní a řádně prošetří. 
 
Patrik Pelech. Squash Třinec 
 

Vlastimil Vyroubal, SAXON Valmez 
 
událost při utkání Řehák-Rohun,proběhla přesně,jak je popsána v zápise,jako kapitán Abacie Valmez nemám nic k 
doplnění,rozhodčí Pelech řídil utkání zcela podle pravidel. 
  
                                Vlastimil Vyroubal 
                                SAXON Valmez 
 
 
Majitel centra Alexander Nagy 
 
Při ligovém utķání 2.ligy došlo k ukončení zápasu, z důvodu nevhodného chování hráče Petra Rohuna, který 
neadekvátně reagoval na výrok rozhodčího. Při bouchnutí raketou do koše jsem jako majitel squash centra v 
Malenovicích zasáhl, a slovně si vše s dotyčným hráčem vysvětlil. 
Po zklidnění hráče Petra Rohuna došlo k omluvě,  a uznal, že jeho chování nebylo správné, beru tento incident za 
ukončený, a omluvu jsem přijal. Myslím, že si z toho vzal ponaučení i dotyčný hráč. 
S pozdravem         Alexander Nagy 
 
 
Roman Moravec,  SC Squash Třinec 
 
protože jsem nebyl přítomen tomuto incidentu (hrál jsem 3.ligu v SC Fajne za "SC Squash Třinec B"), posílám 
vyjádření přímých účastníků našeho družstva: 

Vítězslav Lazar 

U popsaného utkání, jsem byl přítomný téměř celou dobu. Během celého zápasu si p. Rohun stěžoval na výroky, 
ironicky se ptal rozhodčího, jestli to má pod kontrolou. Za sebe můžu říct, že všechny rozhodnutí p. Pelecha byly 
podle mě správné a nemohl ani rozhodnout jinak. Na konci zápasu došlo k situaci, kdy si p. Rohun myslel, že má 
nárok na let, ale rozhodnutí rozhodčího byl NO LET. Pan Rohun držel míček v ruce a odmítnul ho odevzdat soupeři. 
Patrik Pelech několikrát požádal p. Rohuna, aby odevzdal míček, jinak že ukončí výměnu a následně i zápas, 
protože stav byl 10:7 pro Řeháka. Po několika napomenutích, byl p. Pelech donucen ukončit výměnu a následně 
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utkání. S p. Řehákem si podal ruku. Poté vyšel z kurtu p. Rohun a dvakrát udeřil raketou do židle rozhodčího a pak 
udeřil raketou do skla přibližně 20 cm vedle rozhodčího a následně do něj strčil potom ještě mlátil do 
odpadkového koše a došlo i k hádce s majitelem squashcentra. Myslím, že všichni jezdíme na ligu, abychom si v 
klidu zahráli a ne, aby nám šlo o zdraví. 

Bogdan Staszko 
 
Petr Rohun prohrával 9:6 nevím jestli to byl 3. nebo 4. set a žádal si let, protože zavadil o soupeře, ale hrál soupeř, 
takže jasný no let! 
Rozhodčí, tedy P. Pelech posoudil situaci no let a to se P. Rohunovi nelíbilo. Po několika upozorněních rozhodčím 
aby hrál, se pořád snažil dohadovat a změnit rozhodnutí. P. Pelech ho informoval, že pokud do 10 sekund nezačne 
hrát, tak zápas ukončí! 
P. Rohun začal rozhodčímu říkat - jako to nemyslíš vážně a dál diskutoval. Po uběhnutí 10 sekund P. Pelech zápas 
ukončil v neprospěch P. Rohuna. Ten prvně nevěřil, ale pak rázem vylezl z kurtu a vzteky o židli rozhodčího zlomil 
raketu. 
Po dalších nadávkách a zastrašování rozhodčího ho popadl další vztek a udeřil raketou do skla kolem hlavy cca 15 
cm od P. Pelecha. 
Pak už zasáhl pan Nagy, majitel squash centra a vypadalo to skoro na pěstní souboj, ale to už víte. 
 
Roman Kujawa 

U utkání mezi Řehákem a Rohunem jsem byl přítomný téměř celou dobu. V průběhu celého zápasu si Rohun 
stěžoval na rozhodnutí Pelecha, ironicky se ptal rozhodčího, jestli to má pod kontrolou a svým chováním se ho 
snažil rozhodit. Za sebe můžu říct, že všechny rozhodnutí Pelecha byly podle mě správné a rozhodoval stejně na 
obě strany. Nikoho nezvýhodňoval. Na konci zápasu došlo k situaci, kdy si Rohun myslel, že má nárok na LET, ale 
rozhodčí posoudil situaci správně a rozhodl NO LET. Rohun s tímto nesouhlasil a držel v ruce míček. Rozhodčí ho 
několikrát upozornil, ať odevzdá míček soupeři a pokračují ve hře. Tuto výzvu Rohun ignoroval a i po stanoveném 
limitu rozhodčím (10 vteřin) hru ne zahájil. Tímto dostal trestný bod a jelikož situace se odehrála za stavu 10:6 
nebo 10:7, nevím přesně, (matchball), byl zápas ukončen. Poté vyšel z kurtu Řehák a podal rozhodčímu ruku. 
Rohun vyšel z kurtu a s výhrůžným pohledem udeřil dva krát raketou do židle rozhodčího takovou razancí, že 
raketa praskla. Poté ještě udeřil do skleněné konstrukce kurtu a jen těsně minul Pelechův obličej. Z jeho jednání 
bylo patrné, že nekontroluje svoje chování. Poté ještě udeřil do odpadkového koše, který rovněž nevydržel razanci 
jeho útoku a byl poškozen. Následně když byl upozorněn na své nevhodné a nebezpečné chování provozovatelem 
centra, jeho nepříčetnost gradovala a proto musel být vyveden. Můj názor na tento incident je takový, že Rohun 
není schopný kontrolovat své chování ve vypjatých situacích a proto by se dále neměl účastnit žádných 
sportovních utkání jakéhokoliv druhu. 

Za SC Squash Třinec 
Roman Moravec 
 
 
 
 
 



 

Česká asociace squashe 
občanské sdružení 

IČ : 481 32 217 

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 – Strahov 

Tel./fax.:+420 2 2051 1098 , 777/ 638 360 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Tomáš Satke 
 
reaguji na Váš email ohledně disciplinárního řízení s hráčem Petrem Rohunem. Souhlasím s formulací, která je 
uvedena v zápise o utkání. Nejsem schopen říci, zda se hráč Rohun snažil fyzicky napadnout rozhodčího, 
každopádně v naprosté blízkosti od pana Pelecha několikrát po sobě dosti silně praštil a zdemoloval svou raketu. 
  

Tomáš Satke 
 
 
Jan Mutina. 
   
Nebyl jsem u incidentu od začátku, telefonoval jsem před centrem. Po mém návratu do centra jsem byl svědkem 
pokračující hádky mezi hráčem Petrem Rohunem a provozovatelem centra, kdy provozovatel centra odmítal dále 
nechat hráče Rohuna hrát další utkání po té, co mu zdemoloval koš a slovně napadal jak jeho, tak svého soupeře a 
rozhodčího utkání.  
  
Jan Mutina. 
 
 
Michal Zoubek.,  SQC Ostrava, 
 
zasílám vyjádření k události, která se stala při utkáních druhé ligy squashe dne 18.10.2014 ve Zlíně. 
Pokud budu psát za sebe, tudíž hráče Michal Zoubka, tak mohu jen napsat, že jsem celý zápas mezi Petrem 
Rohunem a Pavlem Řehákem neviděl a nejsem schopny objektivně zhodnotit co se na kurtu v tomto zápase 
odehrávalo. Celý tento zápas jsem soudcoval utkání na vedlejším kurtu. V momentě, kdy jsem vedlejší zápas 
dopískal, šel jsem odevzdat zápis pořadateli. Poté jsem šel ke kurtu, kde hráli zápas p. Rohun s p. Řehákem. Když 
jsem přicházel ke kurtu, zrovna otevíral p. Rohun dveře kurtu a řešil vzniklou situaci s panem Pelechem. Viděl 
jsem, že p. Pelech nekompromisně sdělil  p.Rohunovi, že jeho výtky nejsou správné a že je třeba aby pokračoval v 
zápase a zavřel dveře. V ten moment se p.Rohun postavil na bekhendový podávací čtverec a chtěl podávat, v tom 
otevřel dveře p.Pelech a sděluje p.Rohunovi, že to špatně pochopil a má podávat p.Řehák a vyzval p. Rohuna k 
předáni míče p.Řehákovi. P.Rohun tak nechtěl učinit a proto p.Pelech oznámil hráči Rohunovi, že pokud míč nedá 
do 5 vteřin soupeři, ukončí zápas. P.rohun tak neučinil a tudíž p.Pelech oznámil oběma hráčům, že je zápas 
ukončen a vyhrává p.Řehák. P.Řehák podal ruku rozhodčímu a odešel z kurtu. Následně p.Rohun vychází z kurtu a 
udeřil raketou do plastové židle při čemž důrazně vysvětloval p.Pelechovi své pocity ze zápasu a soudcování 
p.Pelecha. Teď již přesně nevím, zda li p.Pelech nějak reagoval na výtky, nebo ne. Pamatuji si jen, že p.Rohun ještě 
poté přistoupil blíže k p.Pelechovi, který u skla kurtu vyplňoval zápis z utkání a dvěma nebo třemi údery raketou o 
sklo kurtu zdůraznil své rozhořčení ze zápasu. Následně se do celého incidentu zapojil pořadatel a upozorňoval 
p.Rohuna, že jeho chování je nepřípustné, načež p.Rohun také sekl raketou do odpadkového koše, který se 
následkem úderu rozložil. Celá situace mezi pořadatelem a p.Rohunem měla dohru mimo sq kurty a to u recepce 
centra, ale tu jsem již neviděl.  
Následně jsem jako kapitána SQC OSTRAVA po relativním zklidnění celé situace pořadateli omluvil. 
 
Za SQC Ostrava, Michal Zoubek. 
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Rozhodnutí SK: 
 
SK při svém šetření, po podrobném prostudování výpovědi hráče a svědků události, dospěla k závěru, že došlo 
k provinění hráče Petra Rohuna tak, jak je uvedeno v zápisu o utkání. Na základě tohoto zjištění SK rozhodla o 
udělení trestu dle Disciplinárního řádu ČASQ.  
 
SK ČASQ ukládá Petru Rohunovi, usr004650, s přihlédnutím ke skutečnosti, že se již v minulosti disciplinárně 
provinil, následující trest dle čl. 26 Disciplinárního řádu ČASQ: 
 

– zastavení činnosti resp. výkonu funkce na dobu 14 měsíců 
– peněžitá pokuta ve výši 6.000,-Kč 

 
 
Zastavení činnosti resp. výkonu funkce je s okamžitou platností, počínaje dnešním dnem. Peněžitá pokuta je 
splatné do 15. prosince 2014 na účet ČASQ č.ú. 107-2923330277/0100, variabilní symbol 2014064. Termínem 
úhrady se rozumí připsání prostředků na uvedený účet.  
 
Poučení o odvolání: 
 

Proti tomuto rozhodnutí SK je možno podat odvolání k Arbitrážní komisi ČASQ do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
rozhodnutí. Odvolání musí být zasláno doporučeným dopisem. Arbitrážní komise musí rozhodnout do 30 dnů od 
doručení odvolání. V případě, že si rozhodnutí vyžádá shromáždění většího množství podkladů, vyslechnutí svědků 
apod. je možné ukončení řízení adekvátně prodloužit. O tomto prodloužení a jeho délce je povinna Arbitrážní 
komise uvědomit účastníka řízení.  
Odvolání proti tomuto rozhodnutí SK musí být doloženo dokladem o zaplacení 2.000,-Kč na účet ČASQ. V případě, 
že odvolání bude vyhověno, vrací se poplatek odvolateli. V opačném případě poplatek propadá ČASQ. 
 
 
 
 
 
 

V Brně dne 25. listopadu 2014    Za SK ing. Radim Švec     
Česká asociace squashe, o.s.

Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6

IČ: 481 32 217

 


