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Rozhodnutí předsedy DK ELH 

Matěj Beran, Martin Kehar (oba Rytíři Kladno), Matěj Paulovič (HC DYNAMO PARDUBICE), Luboš 

Horký (HC Kometa Brno) 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném jednání zabýval 

na základě podnětu klubu HC DYNAMO PARDUBICE jednáním hráče Matěje Berana v utkaní č. 0097 

HC DYNAMO PARDUBICE - Rytíři Kladno hraném dne 23. 10. 2022 a neztotožnil se s názorem 

vyjádřeným navrhovatelem, že se hráč Matěj Beran dopustil úmyslného úderu loktem, kterým byla 

zasažena oblast hlavy hráče Tomáše Dvořáka. V posuzovaném případě předseda Disciplinární 

komise ELH rozhodnul tak, že se hráč Matěj Beran svým jednáním nedopustil disciplinárního 

přestupku a proto se disciplinární řízení zastavuje. 

 

Záznam zákroku najdete na  

 
https://youtu.be/dYV19frLIqE  
 

 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se dále také na základě podnětu 

klubu HC DYNAMO PARDUBICE zabýval jednáním hráče Martina Kehara v utkaní č. 0097                          

HC DYNAMO PARDUBICE - Rytíři Kladno hraném dne 23. 10. 2022. 

 

Po prostudování videozáznamu dospěl k závěru, že hráč Martin Kehar svým jednáním naplnil 
předpoklady pro uložení menšího trestu za Nafilmovaný pád - přihrávaní dle čl. 64 Pravidel ledního 
hokeje a v předmětné situaci se dopustil závadného jednaní tím, že zneužil kontaktu s protihráčem 

Robertem Říčkou k tomu, aby zvýraznil následky zákroku a teatrálním způsobem se pokusil docílit 

vyloučení. 

 

Předseda disciplinární komise ELH potrestal hráče Martina Kehara finanční pokutou ve výši 10% 

měsíční základní odměny za nafilmovaný pád – přihrávání. 

 

Záznam zákroku najdete na  

 

https://youtu.be/rR5WMDGSHas  
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Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném jednání na 

základě podnětu klubu Rytíři Kladno zabýval jednáním hráče Matěje Pauloviče v utkaní č. 0097          

HC DYNAMO PARDUBICE - Rytíři Kladno hraném dne 23. 10. 2022 a neztotožnil se s názorem 

vyjádřeným navrhovatelem, že se hráč Matěj Paulovič dopustil nedovoleného zásahu do oblasti 

hlavy a krku. V posuzovaném případě tak předseda Disciplinární komise ELH rozhodnul, že se hráč 

Matěj Paulovič svým jednáním nedopustil disciplinárního přestupku a proto se disciplinární řízení 

zastavuje. 

 

Záznam zákroku najdete na  

 

https://youtu.be/BdUJZo--O4w  
 
https://youtu.be/RBUaBoP1YVo  
 
 
Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném jednání na 

základě podnětu klubu HC Energie Karlovy Vary zabýval jednáním hráče Lubošem Horkým v utkaní 

č. 0092 HC Energie Karlovy Vary - HC KOMETA BRNO hraném dne 23. 10. 2022. 

 
Po prostudování videozáznamu předseda Disciplinární komise ELH shledal, že Luboš Horký zezadu 

vedeným zákrokem ve vysoké nájezdové rychlosti atakoval protihráče Martina Rohana 

v nebezpečné vzdálenosti od mantinelu a prokazatelně v závěrečné fázi svůj zákrok zintenzivnil 

pohybem rukou a došlo tak k nedovolenému zákroku Vražení na mantinel dle čl. 41 Pravidel ledního 

hokeje. 

 

Předseda Disciplinární komise ELH ukládá trest nepodmíněného zastavení činnosti na 3 soutěžní 

utkání ELH.   

 
 

Záznam zákroku najdete na  

 

https://youtu.be/Zm9j60NR8Nc  
 


