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PRAVIDLO PŮVODNĚ (2014-2018) NOVĚ (2018-2022) 

8 – LEDOVÁ PLOCHA 
ZPŮSOBILÁ KE HŘE 

Pokud došlo v posledních pěti minutách 
třetiny k neobvyklému zdržení, rozhodčí 
mohl nařídit přestávku a dohrání zbytku 
třetiny po přestávce. Následující třetina 
navázala bez přestávky pouze po výmě-
ně stran. 

Nově může rozhodčí takové rozhodnutí učinit 
v posledních deseti minutách třetiny. 

19 – VYZNAČENÍ 
LEDOVÉ PLOCHY / 
VYHRAZENÁ ÚZEMÍ 
Změna ve vyznačení 
brankoviště. 

 
 

26 – FUNKCIONÁŘI 
TÝMU A TECHNIKA 

Používání jakékoli techniky kromě 
rádiového spojení s asistentem kouče na 
tribuně bylo na hráčské lavici zakázáno. 

Technika na hráčské lavici je nově dovolena 
ke koučování a např. statistice, ale nesmí být 
použita k ovlivňování rozhodnutí rozhodčích. 

31 – OCHRANA 
OBLIČEJE A CHRÁNIČ 
ZUBŮ 

Pravidla rozlišovala pro hráče v poli dva 
typy ochrany obličeje: mřížka a chránič 
očí. 

Nově jsou definovány tři typy: 
chránič očí, celobličejový chránič, mřížka: 

 

40 – OBLEČENÍ / HRÁČ 
V POLI 

Dresy musely být přetaženy zcela přes 
kalhoty. 

Dresy musí být přetaženy zcela přes kalhoty 
a upevněny ke kalhotám upínacími pásky. 

44 – HRACÍ DOBA 
50 – STŘÍDÁNÍ STRAN 
62 – PRODLOUŽENÍ 
115 – TRESTY 
V PRODLOUŽENÍ 

V pravidlech byla definována délka pro-
dloužení, střídání stran pro prodloužení, 
samostatné nájezdy, počet hráčů v pro-
dloužení a měření trestů v prodloužení. 

Pravidla obsahují jen odkazy na Sportovní 
předpisy IIHF, v soutěžích ČSLH se použije 
Soutěžní a disciplinární řád, Rozpis soutěží 
a Herní řád. 

53 – URČENÍ MÍSTA 
VHAZOVÁNÍ / ULOŽENY 
TRESTY 

Při novém trestu nebo nových trestech 
na časomíře jen u jednoho týmu se 
vhazovalo u branky tohoto týmu. 

U branky trestaného týmu se bude vhazovat 
také při uložení osobního trestu nebo osobního 
trestu do konce utkání. 

59 – CHYBNÉ 
VHAZOVÁNÍ 
137 – ZDRŽOVÁNÍ HRY 
/ PORUŠENÍ POSTUPU 
VHAZOVÁNÍ 

Při druhém porušení stejným týmem 
přerušoval hru hlavní rozhodčí a uložil 
trest. 

Při druhém porušení stejným týmem může 
přerušit hru i čárový rozhodčí, bude uložen trest. 



 

 strana 2 / 4 

  

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL LEDNÍHO HOKEJE PRO OBDOBÍ 2018-2022 

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

PRAVIDLO PŮVODNĚ (2014-2018) NOVĚ (2018-2022) 

59 – CHYBNÉ 
VHAZOVÁNÍ 

Nahrazení času při chybném vhazování 
bylo v kompetenci rozhodčího. 

Pokud při chybném vhazování běží časomíra, 
musí být čas nahrazen na časomíře. 

63 – SAMOSTATNÉ 
NÁJEZDY K URČENÍ 
VÍTĚZE UTKÁNÍ 

Setrvání brankářů na ledě nebylo 
Pravidly upraveno. 

Brankáři obou týmů mohou během samostat-
ných nájezdů k určení vítěze utkání zůstat ve 
svých brankovištích. 

88 – STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ 
BĚHEM HRY 

Střídající hráči nesměli hrát pukem ani se 
jinak zapojit do hry. 

Kromě dříve platných omezení nesmí střídající 
tým střídáním získat územní výhodu ani 
přečíslení.  

94 – DOSAŽENÍ GÓLU Aplikace pravidel v případě, když byl 
brankář mimo brankoviště, nebyla 
řešena. 

Pokud se brankář sám dostane zcela mimo 
brankoviště, útočící hráč může být zcela 
v brankovišti. 

96 – GÓLY BRUSLÍ Gól nebyl uznán jen v případě zjevného 
kopnutí puku útočícím hráčem. Při 
usměrnění puku nohou do branky nebo 
natočení brusle k odrazu puku do branky 
byl gól uznán. 

Gól nebude uznán, pokud útočící hráč usměrní 
puk do branky bruslí jakýmkoliv způsobem nebo 
jakkoli natočí brusli s úmyslem nechat puk od ní 
odrazit. 

 Rozhodnutím Výkonného výboru z 6.8.2018 bylo pro Český hokej schváleno domácí 
ustanovení, podle kterého bude dosažení gólu bruslí posuzováno dle Pravidel ledního 
hokeje 2014-2018. 

99 – UŽITÍ 
BRANKOVÉHO 
VIDEOROZHODČÍHO 
K URČENÍ GÓLU 

Konzultace mezi brankovým 
videorozhodčím a hlavním rozhodčím 
byla možná pouze na vyžádání hlavního 
rozhodčího nebo brankového 
videorozhodčího. 

Pravidla zavádí možnost trenérské výzvy – pře-
zkoumání brankové situace z hlediska postavení 
hráče v brankovišti a nedovoleného bránění 
brankáři. Konkrétní podmínky stanoví Sportovní 
předpisy IIHF pro soutěže IIHF, v Tipsport 
extralize se použije Herní řád. 

116 – NAPADÁNÍ 
ROZHODČÍCH 

Používání jakékoli techniky kromě 
rádiového spojení s asistentem kouče na 
tribuně bylo na hráčské lavici zakázáno. 

Menší trest pro hráčskou lavici bude uložen, 
pokud funkcionář týmu používá videotechniku 
ke zpochybňování rozhodnutí rozhodčích. 
Osobní trest bude uložen hráči, který používá 
videotechniku ke zpochybňování rozhodnutí 
rozhodčích. 

 Pokud hráč nebo funkcionář týmu vyvolal 
jakýkoli fyzický kontakt s rozhodčím, byl 
uložen trest ve hře. 

Pokud hráč nebo funkcionář týmu: 
- vyvolá neuctivý kontakt s rozhodčím nebo proti 
němu použije fyzickou sílu, bude uložen osobní 
trest do konce utkání, 
- úmyslně a bezohledně použije fyzické násilí 
proti rozhodčímu nebo ho zraní, bude uložen 
trest ve hře. 

119 – VRAŽENÍ NA 
HRAZENÍ 

Za vražení na hrazení se ukládal 
minimálně menší trest. 

Nejnižší možný trest za vražení nahrazení je 
menší trest a automatický osobní trest. 
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123 – NARAŽENÍ 
ZEZADU 

Při zranění naražením zezadu bylo 
možné uložit jen trest ve hře. 

Při bezohledném ohrožení (např. zranění) 
naražením zezadu je možné uložit buď větší 
trest a automatický osobní trest do konce utkání, 
anebo trest ve hře. 

124 – ZÁSAH DO 
HLAVY NEBO KRKU 

Při zranění zásahem do hlavy nebo krku 
bylo možné uložit jen trest ve hře. 

Hráči může být za zásah do hlavy nebo krku 
(např. při zranění) uložen také větší trest 
a automatický osobní trest do konce utkání, 
anebo trest ve hře. 

128 – NEBEZPEČNÁ 
VÝSTROJ / NEBEZPEČ-
NÉ POUŽITÍ VÝSTROJE 
129 – ZDRŽOVÁNÍ HRY 
/ ÚPRAVA VÝSTROJE 

Podle Pravidla 128 byl po varování 
ukládán osobní trest hráči, který měl 
nedovolenou nebo nebezpečnou výstroj.  

Pravidlo 128 a ukládání osobního trestu zůstává 
v platnosti. Podle Pravidla 129 se nově po před-
chozím varování ukládá menší trest hráči, pokud 
nenosí ochrannou výstroj zcela pod oblečením 
nebo nemá dres zcela přes kalhoty. 

134 – ZDRŽOVÁNÍ HRY 
/ POZDNÍ NÁSTUP 

Povinnost mít na začátku třetiny nebo 
prodloužení na ledě brankáře nebyla 
Pravidly stanovena. 

Při zahájení třetiny nebo prodloužení musí mít 
tým na ledě brankáře. 

136 – ZDRŽOVÁNÍ HRY 
/ STŘÍDÁNÍ PO 
ZAKÁZANÉM UVOLNĚNÍ 

Úmyslné porušení postupu při vhazování 
po zakázaném uvolnění bylo řešeno 
stejně jako jiné porušení. 

Pokud hráč bránícího týmu úmyslně poruší 
postup při vhazování po odpískaném zakáza-
ném uvolnění tak, aby zdržoval hru, bude to mít 
za následek varování jeho týmu. Každé další 
provinění bude mít za následek menší trest pro 
hráčskou lavici za zdržování hry. 

141-I. – BITKA Hráči, který započal bitku, byl uložen 
trest ve hře. 

Všichni hráči, kteří se zapojí do bitky, budou 
potrestáni tresty ve hře. 

 Rozhodnutím Výkonného výboru z 6.8.2018 bylo pro Český hokej schváleno domácí 
ustanovení, podle kterého bude Pravidlo 141-i. a 141-ii. aplikováno dle Pravidel ledního 
hokeje 2014-2018. 

148 – NESPRÁVNÝ 
PŘÍCHOD A ODCHOD 
Z TRESTNÉ LAVICE 

 Pravidlo bylo zrušeno a ustanovení převedeno 
do pravidla 154 s novým názvem Trestná lavice 
/ předčasné opuštění, nesprávný příchod a 
odchod. 

153 – POZDNÍ 
DOHRÁNÍ 

Pravidlo neexistovalo. Pozdní dohrání představuje nedovolený 
bodyček na připraveného nebo nepřipraveného 
hráče, který je ve zranitelné pozici, protože již 
nemá puk pod kontrolou, ani v držení.  

155 – HRANÍ BEZ 
HELMY 

Hráč s prasklým chráničem očí nebo 
mřížkou mohl dohrát střídání. 

Hráč, jehož mřížka, chránič očí nebo celo-
obličejový chránič praskne nebo se rozbije 
během hry, musí ihned opustit led. 

160 – PODKOPNUTÍ  Za podkopnutí se ukládal jen trest ve hře. Za podkopnutí je možné uložit buď větší trest a 
automatický osobní trest do konce utkání, anebo 
trest ve hře.  
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167 – PODRÁŽENÍ  Potrestán byl hráč, který podrazil 
protihráče. 

Trest se uloží, pokud hráč použije hůl, brusli, 
nohu nebo ruku, aby soupeři způsobil ztrátu 
rovnováhy nebo pád. V těchto souvislostech se 
mění i název pravidla. 

 Pokud hráč stíhal protihráče s pukem, 
nejdříve vyklepl puk holí a následně 
způsobil pád protihráče, nebyl uložen 
žádný trest. 

Hráči, který stíhá protihráče s pukem, nejdříve 
vyklepne puk holí a následně způsobí pád 
protihráče, bude trest za podrážení přesto 
uložen, ale nebude nařízeno trestné střílení. 

176 – POSTUP 
PROVÁDĚNÍ 
TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / 
PŘEHLED 

V případech, kdy byl hráč faulován tak, 
že bylo nařízeno trestné střílení, musel 
provést trestné střílení faulovaný hráč. 
Výjimka byla pouze při zranění. 

V případech, kdy je hráč faulován tak, že má být 
nařízeno trestné střílení, může být trenérem 
určen k provedení trestného střílení jakýkoliv 
hráč, který není trestán. 

221 – PŘIKRYTÍ PUKU 
MIMO BRANKOVIŠTĚ / 
BRANKÁŘ 
Změna popisu 
k území č.1 a č.2. 

 

 
 

 

 

NOVÝ SIGNÁL 
HLAVNÍHO 
ROZHODČÍHO 

153 – POZDNÍ DOHRÁNÍ  

 

Srazit před hrudí ruce sevřené v pěst. 

PŘÍLOHY A KNIHA PŘÍKLADŮ K PRAVIDLŮM LEDNÍHO HOKEJE 
Většina textu z Knihy příkladů byla vložena přímo do Pravidel 2018-2022. Herní situace byly vloženy na konec příslušného 
pravidla a do přílohy s názvem Tresty na časomíře – zvláštní situace. Zůstala zachována obrázková příloha se signály 
rozhodčích, ale Pravidla již neobsahují přílohu týkající se statistických záznamů ani přílohu s přehledem přestupků a trestů. 
 

Podle prvního vydání Pravidel ledního hokeje 2018-2022 Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) z června 2018,  
informací ze semináře IIHF k Pravidlům ledního hokeje 2018-2022 v červenci 2018 a rozhodnutí VV ČSLH z 6. srpna 2018 

zpracovali Rudolf Potsch, Ladislav Rouspetr, Blanka Sokolová a Vladimír Šindler, srpen 2018. 


