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Původní pravidlo Původní text nebo výklad Nové pravidlo Nový text nebo výklad Poznámka 

533 Hákování 
539 Podražení 
508 Trestné střílení,  
odst. a), čl.2., 
pozn.1. 

K nařízení trestného střílení musí mít 
útočící hráč puk v držení a pod kontrolou. 

7 Definice brejku Situace v průběhu hry, která splňuje všechna tato kritéria:  
(1) Útočící hráč má puk pod kontrolou nebo je ve zjevné pozici získat pod 
kontrolu volný puk, a jede samostatně na brankáře. 
(2) Útočící hráč nemá mezi sebou a soupeřovou brankou žádného 
soupeře. 
(3) Puk je zcela venku z obranného pásma útočícího hráče. 
(4) Útočící hráč má dobrou příležitost ke vstřelení gólu. 

Nová definice 
podmínky 
pro nařízení 
trestného 
střílení. 

440 Vhazování 
odst. d) 

Pokud bylo přerušení hry způsobeno 
kterýmkoli hráčem útočící strany 
v útočném pásmu, následně se vhazuje 
ve středním pásmu. 

57 iv. Určení 
místa vhazování 
/ útočné pásmo 

Pokud hráč vystřelí puk na branku odkudkoli na ledě a puk bez tečování 
zasáhne jakoukoli část brankové konstrukce a jde mimo hřiště, 
následující vhazování bude na bodu vhazování v útočném pásmu, na 
podélné polovině hřiště, odkud byl puk vystřelen. 

 

442 Postup 
při vhazování 
odst. c) 

Hráč útočícího týmu položí na své útočné 
polovině hřiště hůl na led jako první a po 
něm tak ihned učiní hráč bránícího týmu. 

58 v. Postup při 
vhazování 

Když je vhazování v obranné polovině hřiště, hráč bránícího týmu musí 
položit hůl na led jako první následován okamžitě hráčem útočícího týmu. 

 

442 Postup 
při vhazování 
Kniha příkladů 
část B, odst.3. 

Hráči, kteří se neúčastní vhazování, ne-
smějí neustále měnit místa kolem kruhu 
vhazování, a to ani tehdy, když nevjíždějí 
do kruhu. Útočící hráč na své útočné po-
lovině hřiště zaujme své místo jako první. 

58 v. Postup při 
vhazování 
(Kniha příkladů 
k Pravidlům IIHF, 
říjen 2014) 

Situace 1: Jak má hlavní rozhodčí řešit neustálé změny místa hráčů 
nezúčastněných na vhazování vně kruhu pro vhazování? 
Řešení:  Hráči nezúčastnění na vhazování nesmí měnit místa kolem 
vhazování, jakmile si je zvolili. Útočící hráči v útočné části hřiště musí 
zaujmout místa jako první, následovaní hráči bránícího týmu. 

Nový výklad 
pro řešení 
situace. 

471 Neuznání gólu 
odst. a) 5. 

Gól se neuzná: 
Je-li branka vychýlena ze svého 
normálního postavení nebo konstrukce 
branky není celou plochou na ledě. 

98 i. Neuznání 
gólu / posunutí 
brankové 
konstrukce 

Pokud bránící hráč posune svou vlastní brankovou konstrukci a soupeřův 
tým dosáhne gólu, gól bude uznán za předpokladu, že: 
1. Soupeř právě střílel předtím, než byla branková konstrukce posunuta. 
2. Hlavní rozhodčí rozhodne, že by puk byl vnikl do branky, kdyby byla 
branková konstrukce ve své normální poloze. 

Možná konzul-
tace s video-
rozhodčím dle 
pravidla 99,  
vii. 2. 
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550 c) 2. Pokud hráč na ledě bouchá do hrazení 
holí či jiným předmětem, uloží se mu 
osobní trest. 

116 i. Napadání 
rozhodčích 

Menší trest, 
1. Se uloží hráči, který udeří do ochranného skla na protest proti 
rozhodnutí rozhodčího. 
2. Se uloží hráči, který udeří do mantinelu na protest proti rozhodnutí 
rozhodčího. 

 

  118 
Kousnutí  

DEFINICE: Hráč kousne soupeře do jakékoli části těla. 
Hráči, který kousne soupeře, bude uložen trest ve hře. 

Nové pravidlo. 

556 Zlomená hůl 
odst. a) 

Hráč nebo brankář, jehož hůl je zlomena, 
nesmí přijmout hůl hozenou na led … 

120 iii. iv. 
Zlomená hůl / 
náhrada 

Hráč, jehož hůl je zlomena, nesmí přijmout hůl hozenou na led z hráčské 
lavice nebo divákem, ale může přijmout hůl od spoluhráče na ledě, aniž 
by musel jet k hráčské lavici opatřit si novou hůl. Taková výměna musí 
být z ruky do ruky. Hráč, který hůl hodí, přisune, nechá sklouznout nebo 
vystřelí po ledě, bude potrestán menším trestem. 

 

534 Nedovolené 
bránění 

Pravidlo nepředpokládalo situaci, kdy je 
faulovaný hráč zraněn nedovoleným 
bráněním. 

150 vii. 
Nedovolené 
bránění 

Za nedovolené bránění se zraněním lze uložit větší trest plus osobní trest 
do konce utkání, nebo trest ve hře. 

 

535 Kopnutí  
539 Podražení 

Hráči, který kopne nebo se pokusí 
kopnout jiného hráče, se uloží trest ve 
hře. Pravidlo Podražení rovněž umožňo-
valo uložit trest ve hře i bez zranění 

160 Podkopnutí DEFINICE: Hráč, který nebezpečně kopne soupeři zezadu do nohou či 
bruslí nebo přitáhne soupeře zpět, zatímco ve stejné chvíli udeří nebo 
kopne nohou pod něj. 
Hráč, který podkopne protihráče, bude potrestán trestem ve hře. 

Nové pravidlo 
pro přestupek 
dříve v jiném 
pravidle. 

550 odst. f) 4 / 
551 odst. d) 4  
Napadání rozhod-
čích a nesportovní 
chování hráčů / 
funkcionářů týmů 

Kterémukoli hráči, který plivne na 
kteroukoli osobu na ledě nebo kdekoli na 
stadionu, se uloží trest ve hře. 
Pokud kterýkoli funkcionář týmu plivne na 
rozhodčího, uloží se mu trest ve hře. 

162 Plivnutí Hráč nebo funkcionář týmu, který plivne na protihráče, diváka nebo 
kohokoliv na hřišti, bude potrestán trestem ve hře. 
Krvácející hráč, který úmyslně otře krev ze svého těla na protihráče, bude 
uložen trest ve hře za plivnutí. 

Nové pravidlo 
pro přestupek 
dříve v jiném 
pravidle. 



Český svaz ledního hokeje strana 3 / 3 

DOPLNĚNÍ ZMĚN PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE PRO OBDOBÍ 2014-2018 
NA ZÁKLADĚ TEXTU PRAVIDEL IIHF (ZÁŘÍ 2014) A KNIHY PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM IIHF (ŘÍJEN 2014) 

Ustanovení budou uplatňována v soutěžích ČSLH od 11.listopadu 2014. 

 

Původní pravidlo Původní text nebo výklad Nové pravidlo Nový text nebo výklad Poznámka 

550 Napadání 
rozhodčích 
a nesportovní 
chování hráčů c) 4. 

Pokud hráč na ledě … provokuje soupeře 
……., uloží se mu osobní trest. 

163 Vysmívání Hráč, který oslavuje gól nebo ponižuje soupeře posměšnými či 
pohrdavými posunky či provokativními slovy, vysmívá se nebo popuzuje 
soupeře, když jede před soupeřovou hráčskou lavicí, bude potrestán 
osobním trestem. 

Nové pravidlo 
pro přestupek 
dříve v jiném 
pravidle. 

  168 i., ii. 
Nesportovní 
chování 

Menší trest 
3. Hráči, který oslavuje spoluhráče nebo gratuluje spoluhráči po zranění 
protihráče, bude uložen menší trest. 
4. Pokud útočící hráč zabrzděním nahodí brankáře, který chytil puk 
k přerušení hry, bude hráči uložen menší trest. 

Situace dříve 
pravidly 
neřešena. 

  168 iii. 
Nesportovní 
chování 

Osobní trest 
6. Hráč, který úmyslně vstoupí na hráčskou lavici soupeře, z jakýchkoli 
důvodů, bude uložen osobní trest kromě dalších trestů, které budou 
uloženy během tohoto incidentu. 

Situace dříve 
pravidly 
neřešena. 

  177 x. 
Trestné střílení / 
provádění 

Trestné střílení je skončeno, jakmile: 
4. se puk dotkne bočního mantinelu, kdekoliv mezi střední čárou a čárou 
zakázaného uvolnění (brankovou čárou) a nejde přímo do branky. 

Situace dříve 
pravidly 
neřešena. 

  178 vii. 
Trestné střílení / 
zvláštní situace 

Jakékoliv způsoby použité hráčem provádějícím trestné střílení nebo 
samostatný nájezd k určení vítěze utkání za účelem odvádění pozornosti 
brankáře budou mít za následek, že střílení bude považováno za 
ukončené a nebude uznán gól. 

Situace dříve 
pravidly 
neřešena. 

  209 iii. 
Brankář za 
střední červenou 
čárou 

Brankáři, který se účastní oslav týmu po vstřelení gólu na útočné 
polovině hřiště, bude uložen menší trest. 
 

Situace dříve 
pravidly 
neřešena. 

 


