
 

Český svaz ledního hokeje z.s., Českomoravská 2420/15, Libeň, 190 00 Praha 9 | tel.: +420 211 158 000 | email: office@czehockey.cz 
 

 
 

Valašský hokejový klub 
Na Lapači 394 
755 01 Vsetín 
 
 
V Praze dne 30. 11. 2021 
 
 
Věc: Rozhodnutí disciplinární komise ČSLH 
 
Disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje z.s. ve složení Josef Řezníček, 
Mgr. Pavel Setikovský, Mgr. Pavel Smažil, Bc. Vladimír Šindler, Mgr. Tereza 
Menčíková a Antonín Vansa (dále jen „DK ČSLH“) se na svém jednání dne  
30. 11. 2021 zabývala jednáním hráče družstva klubu Valašský hokejový klub, se 
sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín, reg. č. ČSLH 81008 (dále jen „Klub“), Adama 
Koláčka, reg. č. 1125452006 (dále jen „Hráč“), kterého se měl Hráč dopustit v utkání 
Extraligy dorostu č. 5282 hraném dne 25. 11. 2021 ve Vsetíně mezi družstvem Klubu 
a družstvem klubu HC ZUBR Přerov, reg. č. ČSLH 80809 (dále jen „Utkání“), a 
rozhodla 
 

t a k t o : 
 
Hráč se svým jednáním v čase Utkání 52:33, které bylo rozhodčím Utkání p. Petrem 
Blahou kvalifikováno jako Zásah do hlavy nebo krku dle čl. 48 Pravidel ledního hokeje 
v platném znění, dopustil disciplinárního provinění dle přílohy č. 2 části A bodu 5. písm. 
c) Soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále jen 
„SDŘ“), za což se Hráči v souladu s čl. 502 písm. c) SDŘ a ve smyslu přílohy č. 2 části 
A bodu 5. písm. c) SDŘ ukládá trest zastavení činnosti od 26. 11. 2021 do 4. 12. 2021 
včetně.  
 
Poplatek za disciplinární řízení 1.000,- Kč podle čl. 524 SDŘ uhrazen. 
 

P o u č e n í : 
 
Proti tomuto rozhodnutí DK ČSLH lze dle čl. 612 až 620 SDŘ podat odvolání 
k výkonnému výboru ČSLH. 
Odvolání je nutno podat písemně nejpozději do 15 dnů ode dne doručení nebo 
oznámení tohoto rozhodnutí. 

 

 

                      Josef Řezníček 
                                                            předseda DK ČSLH 


