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18. 03. 2023 | Tisková zpráva 
 

Rozhodnutí předsedy DK ELH 

Jan ŠVRČEK, Jan LUKÁŠ, Tomáš DUJSÍK (všichni HC Olomouc),  
Ondřej VÁLA (HC DYNAMO PARDUBICE) 

 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 
podnětu klubu zabýval jednáním hráče Jana Švrčka v utkání č. 0391 HC DYNAMO PARDUBICE -  

HC Olomouc dne 17. 03. 2023. 
 
Posuzovaného zákroku projednávaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se hráč dopustil v čase 
utkání 31:07 a Předseda Disciplinární komise ELH rozhodl tak, že se hráč svým jednáním nedopustil 
disciplinárního přestupku a disciplinární řízení tak bylo zastaveno. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/r7XDnCAZdUQ 
 

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

podnětu klubu zabýval jednáním hráče Jana Lukáše v utkání č. 0391 HC DYNAMO PARDUBICE -  
HC Olomouc dne 17. 03. 2023. 

 
Posuzovaného zákroku projednávaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se hráč dopustil v čase 
utkání 10:07 a Předseda Disciplinární komise ELH rozhodl tak, že se hráč svým jednáním nedopustil 
disciplinárního přestupku a disciplinární řízení tak bylo zastaveno. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/Zq4XwmWt2Wo 
 

Předseda Disciplinární komise extraligy ledního hokeje Viktor Ujčík se ve zkráceném řízení na základě 
podnětu klubu zabýval jednáním hráče Ondřeje Vály v utkání č. 0391 HC DYNAMO PARDUBICE -  

HC Olomouc dne 17. 03. 2023. 

 
Posuzovaného zákroku projednávaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se hráč dopustil v čase 
utkání 13:18 a Předseda Disciplinární komise ELH rozhodl tak, že se hráč svým jednáním nedopustil 
disciplinárního přestupku a disciplinární řízení tak bylo zastaveno. 
 

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

podnětu klubu zabýval jednáním hráče Tomáš Dujsík v utkání č. 0393 HC DYNAMO PARDUBICE -  

HC Olomouc dne 18. 03. 2023. 
 

Posuzovaného zákroku projednávaného v rámci tohoto disciplinárního řízení se hráč dopustil v čase 
utkání 06:21 a Předseda Disciplinární komise ELH rozhodl tak, že se hráč svým jednáním nedopustil 
disciplinárního přestupku a disciplinární řízení tak bylo zastaveno. 
 

Záznam zákroku najdete na https://youtu.be/E4dvAESbQic  
 


