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Rozhodnutí předsedy DK ELH 

David Gríger (HC Energie Karlovy Vary), Kryštof Hrabík (HC Škoda Plzeň),  
Karel Plášek (HC Olomouc) 

 
Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 

zápisu utkání zabýval jednáním hráče Davidem Grígerem v utkání č. 0382 HC Energie Karlovy Vary -  

HC Olomouc dne 11. 03. 2023. 
 
Posuzovaného jednání se hráč David Gríger dopustil v čase 19:25 v obraném pásmu klubu  
HC Energie Karlovy Vary a to tak, že zezadu vedeným zákrokem atakoval protihráče Jiřího Ondrůška.  
David Gríger vedl své jednání nízkou intenzitou, v okamžiku provedení držel ruce u těla, ale svůj 
zákrok zintenzivnil a byl proveden na hráče, který byl celou dobu v čelním postavením k mantinelu, 
čímž lze charakter jednání označit jako nebezpečný. 
 
Předseda disciplinární komise ELH potrestal hráče Davida Grígera nepodmíněným zastavením 
činnosti na 1 soutěžní utkání ELH. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/bPMejaLLyB0 
 
 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 
podnětu klubu zabýval jednáním hráče Kryštofa Hrabíka v utkání č. 0379 HC Škoda Plzeň-  Bílí Tygři 

Liberec dne 11. 03. 2023. 

 
Posuzovaného jednání se hráč Kryštof Hrabík dopustil v čase 03:37 v obraném pásmu klubu a to tak, 
že bočně vedeným zákrokem atakoval protihráče Adama Najmana. Kryštof Hrabík vedl své jednání 
v nižší nájezdové rychlosti, v okamžiku provedení držel ruce u těla, ale svůj zákrok v závěrečné fázi 
zintenzivnil pohybem pravého ramene a primárně zasáhl oblast hlavy nebo krk protihráče. 
 
Vzhledem ke způsobu spáchání přestupku a s přihlédnutím k tomu, že hráč Kryštof Hrabík byl 
v uplynulých 2 letech disciplinárně trestán, se předseda disciplinární komise ELH rozhodnul potrestal 
hráče nepodmíněným zastavením činnosti na 2 soutěžní utkání ELH a finanční pokutou ve výši 10% 
měsíční základní odměny. 
 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/Q3TNMDa_UaE 
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Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 

podnětu klubu zabýval jednáním hráče Karla Pláška v utkání č. 0382 HC Energie Karlovy Vary -  

HC Olomouc dne 11. 03. 2023. 
 

Posuzovaného jednání se hráč Karel Plášek dopustil v čase 57:01 ve středním pásmu, kdy bočně 
vedeným zákrokem ve vysoké nájezdové rychlosti atakoval protihráče Ondřeje Beránka tělem, aniž 
by se snažil získat puk.  Dle video záznamu nezasáhl primárně protihráče do oblasti hlavy a krku, ale 
i přesto lze označit zákrok za nebezpečný, proti němuž měl jen minimální možnost se O. Beránek 
způsobem povolenými pravidly ubránit. 
 
Předseda disciplinární komise ELH potrestal hráče Karla Pláška nepodmíněným zastavením činnosti 
na 1 soutěžní utkání ELH. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/uRgdUtJqFAU 
 
 

 
 


