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10. 01. 2023 | Tisková zpráva 

 

Rozhodnutí předsedy DK ELH 

Patrik KOCH (HC VÍTKOVICE RIDERA), Joshua Jared WESLEY (HC Litvínov) 
 

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

informací ze zápisu utkání zabýval jednáním hráče Patrika Kocha v utkání č. 0250 HC Energie Karlovy 

Vary – HC VÍTKOVICE RIDERA hraném dne 08. 01. 2023. 
 

Hráči byl v čase utkání 46:56 udělen rozhodčími trest 5 + OK za přestupek proti Pravidlům ledního 

hokeje (čl. 42) Napadení.  
 

Po provedení dokazování videozáznamem shledal předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík, že 

hráč Patrik Koch se provinil přestupkem Nedovolený zásah do hlavy nebo krku, na které bylo 

překvalifikováno jeho jednání. Hráč atakovat bočně vedeným zákrokem protihráče Mikku Kaleviho 

Juusolu v útočném pásmu domácího klubu. Hráč od počátku na najetí na zákrok zřetelně postupoval 

se záměrem a úmyslem zasáhnout s plnou intenzitou protihráče tělem a nesoustředil se na možnost 

pokusit se ztížit protihráči rozehrávku. Přestože P. Koch v okamžiku provedení zákroku držel své ruce 

u těla a neodrazil se, je však zřetelné, že v závěrečné fázi svůj zákrok zintenzivnil pohybem ramene, 

aby dosáhl vyšší intenzity a bezohledně zasáhl protihráče přímo do oblasti hlavy nebo krku.  

 

Vzhledem ke způsobu spáchání přestupku shledal předseda Disciplinární komise ELH důvody 

k dodatečnému potrestání a s přihlídnutím k tomu, že hráč byl v uplynulých 2 letech již několikrát 

disciplinárně trestán, rozhodnul se uložit hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na                       

4 soutěžní utkání ELH a finanční pokutu ve výši 10% základní odměny. 

 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/SMZ1_hAVeLs 

 
 

 

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

podnětu klubu BK Mladá Boleslav zabýval jednáním hráče Joshuy J. Wesleyho v utkání č. 0249            

HC Litvínov – BK Mladá Boleslav hraném dne 08. 01. 2023. 
 

Hráči byl v čase utkání 45:35 udělen rozhodčími menší trest za ZHK.  
 

Po provedení dokazování videozáznamem shledal předseda Disciplinární komise ELH Viktor Ujčík, že 

zákrok byl veden na protihráče na obranné modré čáře domácího klubu a to tak, že bočně vedeným 
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zákrokem, jako třetí hráč do souboje atakoval protihráče Martina Pláňka. Zákrok vedl ve vyšší 

nájezdové rychlosti, nikterak nesoustředil svoji pozornost na možnost ztížit protihráči rozehrání 

puku, ale od počátku najetí na zákrok zřetelně postupoval se záměrem a úmyslem zasáhnout s plnou 

intenzitou protihráče tělem, čímž docílil načasování provedení zákroku přesně na okamžik, kdy bude 

protihráč po odehrání puku v nejvíce zranitelné pozici s minimální možností se zákroku ubránit. 

Závěr zákroku zintenzivnil pohybem levého ramene, čímž dle Předsedy DK ELH je zřetelné a 

prokazatelné, že primárně zasáhl oblast hlavy nebo krku protihráče. Přičemž v daném případě nesl 

právě hráč J. J. Wesley výhradní odpovědnost za to, aby se svým zákrokem nedopustil bezohledného 

ohrožení zdraví protihráče.    

 

Vzhledem ke způsobu spáchání přestupku shledal předseda Disciplinární komise ELH důvody 

k dodatečnému potrestání a rozhodnul se uložit hráči trest nepodmíněného zastavení činnosti na     

4 soutěžní utkání ELH. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/z90AsvJfuIU 


