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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá vývojem hokejových pravidel v českých zemí od roku 1987 
do současnosti. V dané problematice se zabýváme změnami pravidel, které za tuto dobu 
proběhly. V návaznosti na pravidla zjistíme informace ohledně ženského hokeje, zda se 
ženský hokej postupem času vymezil, co se týče pravidel. Konkrétně se zaměříme na 
signalizaci rozhodčích, tato část má za snahu zjistit do jaké míry se signalizace změnila. 
Zjistíme, jak často vychází pravidla, zda se ve vydávání dá najít jistá cykličnost. Práce se 
bude opírat o pravidla z různých let, primárně však ze zvoleného období, a to 1987 a 
2017. Ostatní pravidla budou prostudovány a využita pro doplnění přehlednosti a 
vyznačení vývoje. Rozhovory s osobnostmi ledního hokeje, budou využity pro důkladné 
prozkoumání některých pravidel a dále pak okomentují zjištěné výsledky. Posláním této 
práce je porovnat generační rozdíl, tedy porovnat herní možnosti minulé generace s tou, 
která je nyní v aktivním věku. 
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ABSTRACT 
The bachelor thesis deals with the development of hockey rules in the Czech lands from 
1987 until present. In this issue, we are dealing with changes in the rules that have taken 
place over this period. Following the rules, we will find out about women's hockey 
whether women's hockey has delimited over time with rules. In particular we will focus 
on signalisation of judges, this part is intended to determine to what extent the signaling 
has changed. We will find out how often the rules come about whether a circularity can 
be found in publishing. The work will be based on rules from different years, primarily 
from the selected period, namely 1987 and 2017. The other rules will be studied and used 
to clarify and mark the development. Interviews with ice hockey celebrities will be used 
to thoroughly explore some rules and then commented on the results. The mission of this 
work is compare the generation gap, compare the gaming capabilities of the past 
generation with the one who is now in active age. 
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3.2.6.13 MĚŘENÍ HRÁČSKÉ VÝSTROJE ..................................................................... 21 

3.2.7 Výstroj 1987 .......................................................................................................... 21 
3.2.7.1 HOLE ................................................................................................................. 21 
3.2.7.2 BRUSLE ............................................................................................................. 21 
3.2.7.3 BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ .................................................................................. 21 
3.2.7.4 OCHRANNÁ VÝSTROJ ...................................................................................... 21 
3.2.7.5 NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ .................................................................................. 21 
3.2.7.6 KOTOUČ ........................................................................................................... 21 

3.2.8 Pravidla hry / obecně 2017 ................................................................................... 22 
3.2.8.1 JAK SE UTKÁNÍ HRAJE ................................................................................... 22 
3.2.8.2 HRACÍ DOBA .................................................................................................... 22 
3.2.8.3 ČASOMÍRA ........................................................................................................ 22 
3.2.8.4 PŘERUŠENÍ HRY .............................................................................................. 22 
3.2.8.5 PUK .................................................................................................................... 22 
3.2.8.6 ROZBRUSLENÍ .................................................................................................. 23 
3.2.8.7 PUK VE HŘE ..................................................................................................... 23 
3.2.8.8 STŘÍDÁNÍ STRAN .............................................................................................. 23 
3.2.8.9 ZAHÁJENÍ HRY ................................................................................................. 23 
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3.2.9.11 RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST ...................................................................... 25 
3.2.9.12 BRANKA A PŘIHRÁVKA ................................................................................. 26 
3.2.9.13 HRANÍ KOTOUČE RUKOU ........................................................................... 26 
3.2.9.14 VYSOKÉ HOLE ................................................................................................ 26 
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1. Úvod 
Bakalářská práce je na téma Vývoj hokejových pravidel v českých zemí od roku 1987 do 
současnosti. Pro Českou republiku je hokej bezesporu jeden z nejpopulárnějších sportů, 
dokáže rozdělovat, ale i spojovat, takový je hokej. Je to velice zajímavá kolektivní hra, 
při které je možno vidět různorodé situace jak přímo na ledě, tak okolo něj. Někdy je až 
udivující, s čím se rozhodčí, hráči a trenéři setkávají, ale téměř všechny tyto události jsou 
součástí hokejových pravidel. Já jsem přes 20 let aktivním hokejistou a velice často 
pozoruji změny, co se týče pravidel, vše se postupně mění a je zajímavé pozorovat tyto 
změny. Můj otec mě odmalička k hokeji vedl, sám hrával dlouhá léta závodně hokej, 
společně jsme prožívali všechny mé úspěchy, ale i nezdary. Právě on byl mou inspirací 
pro tvorbu této práce, před výběrem tohoto tématu jsme spolu nezávazně hovořili o 
podmínkách, které byly, když hrála jeho generace, a tak mě přivedl na nápad se tomuto 
tématu blíže věnovat.  
Dnešní doba moderních technologií se projevuje na každém kroku, ani sporty se tomu to 
trendu nedokázaly vyhnout. Je to přirozené, že se vše vylepšuje, zdokonaluje, upravuje, 
tak je bezesporu jasné, že i hokej se postupně vyvíjí a mění. Změny jsou patrné na první 
pohled, stačí si porovnat historické fotografie a rozdíl je každému jasný.  První věc, která 
každého okamžitě napadne, je, že výstroj je naprosto odlišná, s čímž souvisejí pravidla, 
která definují i hráčskou výstroj a mnoho dalších věcí. Pravidla, která vymezují hokej, 
jsou různě po světě odlišná, tato práce se výhradně zaměřuje na území českých zemí. Co 
se týče časového rozdílu, porovnávat pravidla stará 100 let by bylo bezesporu také 
zajímavé, ale v dnešní době, která je plná generačních rozepří, je tato práce tvořena se 
záměrem porovnat možnosti minulé generace s možnostmi nynější generace, a to skrze 
srovnání pravidel ledního hokej. Záměrně je vybráno rozmezí 30 let, což je přibližně 
generační rozdíl. 
Záměr bakalářské práce je prostudovat pravidla platná v daný rok a dát je do kontextu 
pravidel, která jsou platná v roce 2017. Očekávané dílčí cíle jsou zjistit důvody pro tvorbu 
nových pravidel, v návaznosti k tomu potvrdit, že moderní technologie zasahují i do 
sportovního odvětví. Chci zjistit některé změny v pravidlech, kolik pravidel, zůstalo beze 
změny, která byla upravena, zda i některá nově vznikla a zda jsou i taková, co jsou nyní 
neplatná. Zaměřím se samostatně na ženský hokej. Další část bude věnována oddílu, ve 
kterém se zkoumá, jak často jednotlivé soubory pravidel vychází, zda se v nich dá 
dohledat jistá cykličnost. Dále bych se rád podíval, zda byla pravidla rozšířena a zda 
s přibývajícím časem přibývá i pravidel, což by mohlo být spojeno se zvyšující se 
rychlostí hry, a tím pádem i se zvyšující se nebezpečností. 
Práce se bude primárně opírat o oficiální pravidla, která byla platná v roce 1987 a 2007, 
záměrně a dle logické provázanosti se budou v kapitole prolínat pravidla z obou roků, aby 
čtenáři byla usnadněna orientace v textu. 
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2. Cíle a problémy práce 
 
2.1 Cíle  
Hlavním cílem bakalářské práce je zmapovat pravidla platná v roce 1987 a pravidla 
platná v roce 2017, zaznamenat vývoj, který proběhl. Dílčí cíle jsou zjistit příčiny pro 
případnou tvorbu nových pravidel, zjistit, zda se pravidla zabývají i samostatně ženským 
hokejem, zda se změnila signalizace rozhodčích, jak často vchází v platnost nová pravidla 
a jak postupem času od roku 1987 přibývalo / ubývalo pravidel až do současné situace. 
 
2.2 Problémy 
K realizaci výše zmíněných cílů jsem si zvolil řešení problémů dané práce, které jsem 
zformuloval do následujících otázek: 

1. Liší se pravidla platná v roce 1987 s pravidly z roku 2017? 
2. Zůstává většina pravidel stejných, nebo se většina obměnila?  
3. Jaké jsou hlavní důvody pro tvorbu nových pravidel? 
4. Jsou ženskému hokeji věnována samostatná pravidla? 
5. Je signalizace rozhodčích totožná v roce 1987 i nyní? 
6. Jak často vychází nová pravidla? 
7. Je diametrální rozdíl v počtu pravidel z roku 1987 v kontextu s rokem 2017? 
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3. Teoretická část 

3.1 Mezinárodní hokejová federace 
 
„IIHF, založený 15. května 1908 v Paříži ve Francii, je řídicím orgánem mezinárodního 
hokejového a inline hokeje. IIHF má 76 členských asociací, z nichž každý je národním 
řídicím orgánem tohoto sportu v jeho zemi. Vedle kontroly mezinárodních pravidel, 
zpracovávání mezinárodních hráčských transferů a diktování oficiálních pokynů IIHF 
provozuje četné vývojové programy, jejichž cílem je přinést hokej širšímu počtu obyvatel. 
IIHF také předsedá lednímu hokeji na olympijských hrách a na IIHF mistrovství světa na 
všech úrovních (muži, ženy, junioři mladší 20 let, junioři mladší 18 let a ženy mladší 18 
let). Každou sezónu IIHF ve spolupráci s místními organizačními výbory provozuje kolem 
25 různých mistrovství světa v pěti různých kategoriích. Kromě mistrovství světa vede 
IIHF také řadu evropských klubových soutěží a mistrovství světa v inline hokeji.“ 
(www.iihf.com, 8.9.2017 překlad: Viktor Křivonoska) 
 
České země jsou součástí IIHF od roku 1906. 
(www.iihf.com, 9.10.2017) 
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3.2  Pravidla  

3.2.1 Soutěžní standardy 2017 
V této části se nachází celkem 6 pravidel, která mají za snahu utvořit rovné podmínky pro 
hru ve všech úrovních hokeje. 
 
3.2.1.1 ÚČAST OBOU POHLAVÍ 
V soutěžích IIHF se nesmí žádný muž účastnit ženské akce a žádná žena se nesmí účastnit 
mužské. 
 
3.2.1.2 ROZHODČÍ NA LEDĚ  
Všechny informace ohledně rozhodčích, jejich povinností, povinné výstroji atd. jsou 
sepsány v příručce IIHF pro rozhodčí.  
(Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018) 
 
3.2.2 Hřiště 2017 
Celkem 13 pravidel definuje hřiště, jak má vypadat, co musí obsahovat a jaké má mít 
rozměry. 
 
3.2.2.1 LEDOVÁ PLOCHA ZPŮSOBILÁ KE HŘE 
Definuje stav, ve kterém je ledová plocha připravená k utkání. 
 
3.2.2.2 HRÁČSKÉ LAVICE 
Hráčská lavice je určena pro hráče v dresech a nejvýše osm funkcionářů týmu. 
 
3.2.2.3 PŘEDMĚTY NA LEDĚ 
Ledová plocha je určena pouze pro hráče a rozhodčí na ledě. ostatní předměty, které se 
na ledě vyskytují, vyjma puku, jsou zakázány. Jiné věci nepatřící hráčům nebo k jejich 
výstroji jsou přísně zakázány. 
 
3.2.2.4 STANDARDNÍ ROZMĚRY HŘIŠTĚ 
Pro soutěže IIHF jsou doporučeny rozměry hřiště 60 metrů na délku a 25 až 30 metrů na 
šířku. 
 
3.2.2.5 OCHRANNÁ SKLA 
Ochranná skla za brankami musí být 2,4 m vysoká a musí dosahovat nejméně 4 m před 
čáru zakázaného uvolnění ve směru k modré čáře. Sklo na ostatních stranách hřiště, 
s výjimkou místa před hráčskými lavicemi, musí být vysoké 1,8 m. 
 
3.2.2.6 OCHRANNÉ SÍTĚ 
Ochranné sítě vhodné výšky musí být zavěšeny nad ochrannými skly v koncových 
pásmech za oběma brankami a musí dosahovat kolem hřiště nejméně do míst, kde čáry 
zakázaného uvolnění protínají hrazení. 
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3.2.2.7 VYZNAČENÍ LEDOVÉ PLOCHY 
Ledová plocha musí být po délce rozdělena pěti čárami vyznačenými na ledě, které jsou 
protaženy po celé šířce a pokračují svisle na hrazení až k liště. Jsou to: čára zakázaného 
uvolnění, modrá čára, střední čára, modrá čára, čára zakázaného uvolnění. 
Modré čáry musí být 22,86 m (měřeno na střed čáry) od rovných středních úseků 
koncového hrazení na obou stranách hřiště a musí být 30 cm široké. Musí být protaženy 
přes ochranný pás a na hrazení. Jsou-li povoleny reklamy na hrazení, musí být čára 
vyznačena alespoň na ochranném pásu. 
Brankoviště musí být vyznačeno následovně: Vyznačí se půlkruh se středem uprostřed 
brankové čáry o poloměru 180 cm čárou o šířce 5 cm. 
 
3.2.2.8 BRANKA 
Brankové tyče jsou svislé, 1,22 m vysoké a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (měřeno od 
vnitřní strany tyčí). Brankové tyče a vodorovná příčná tyč, které tvoří trubkový ocelový 
rám, jsou předepsaného vzoru s vnějším průměrem 5 cm. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018) 
 

Obrázek 1 branka a brankoviště 

 
Zdroj: Pravidla ledního hokeje 2014–2018 
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3.2.3 Hřiště 1987 
Dohromady 12 pravidel se zaměřuje na hřiště a jeho konkrétní náležitosti, jako jsou 
rozměry, kde a jak mají být vykresleny čáry, jakými tvary a rozměry.  
 
3.2.3.1 ROZMĚRY HŘIŠTĚ 
Rozměry hřiště: maximálně 61 m dlouhé a 30 m široké a minimálně 56 m dlouhé a 26 
metrů široké. 
Hřiště je vymezeno mantinely, vysokými minimálně 1,15 m a maximálně 1,22 m, měřeno 
od povrchu ledu. 
Nad hrazení se doporučuje instalovat ochranné sklo do výše 160 - 200 cm mezi 
brankovými čarami a do výše 80 - 100 cm na dlouhých stranách hřiště (v soutěžích IIHF 
jsou ochranná skla povinná). 
Dále se doporučují sítě na koncích hřiště za brankami nad sklem k ochraně diváků. 
 
3.2.3.2 BRANKY 
Brankové tyče jsou svislé, 1,22 m vysoké a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (měřeno od 
vnitřní strany tyčí). Brankové tyče a vodorovná příčná tyč, které tvoří trubkový ocelový 
rám, jsou předepsaného vzoru s vnějším průměrem 5 cm. 
 
3.2.3.3 BRANKOVIŠTĚ 
Vyznačené 30 cm od vnější strany každé brankové tyče se vyznačí kolmo k brankové čáře 
1.22 m dlouhé a 5 cm široké čáry, které se ve svých vrcholech spojí 5 cm tlustou čárou. 
 
 

 
 
 
 
 

Zdroj:(ADAMEC, 1986) 
 

Obrázek 2 brankoviště z roku 1987 
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3.2.3.4 ROZDĚLENÍ LEDOVÉ PLOCHY 
Ledová plocha mezi dvěma brankovými čarami je rozdělena na tři stejné části modrými 
čarami.  
 

Obrázek 3 hřiště rok 1987 

 
Zdroj: (ADAMEC, 1986) 
 
 
3.2.3.5 HRÁČSKÉ LAVICE 
Na hráčské lavici mohou být pouze hráči v dresech a nejvýše šest funkcionářů 
týmu. 
 
3.2.3.6 SIGNÁLOVÁ A ČASOVÁ ZAŘÍZENÍ 
Čas hry se počítá od 0 do 20 minut. 
 
3.2.3.7 ŠATNY A OSVĚTLENÍ HŘIŠTĚ 
Žádná osoba z týmu nesmí vznětlivě diskutovat s žádným s rozhodčím během utkání ani 
po něm. Nikdo nesmí vstupovat do šaten rozhodčích, s výjimkou příslušného výboru 
svazu ledního hokeje.  
(ADAMEC, 1986) 
 
3.2.4 Tým a hráči 2017 
Týmem a jeho povinnostmi se zabývá tato kapitola, ve které je celkem 9 pravidel. 
 
3.2.4.1 SLOŽENÍ TÝMU 
Aby tým mohl nastoupit k zápasu, je povinen mít na začátek utkání minimálně pět hráčů 
v poli a jednoho brankáře. 
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3.2.4.2 PŘEDČASNÉ UKONČENÍ UTKÁNÍ 
Z opakovaných nedodržování pokynů rozhodčího. 
Tým nemá dostatek hráčů, protože jsou na trestné lavici či zranění. 
 
3.2.4.3 NEOPRÁVNĚNÝ HRÁČ ÚČASTNÍCÍ SE UTKÁNÍ 
Pokud je neoprávněný hráč na ledě při padnutí branky jeho týmu, tak se gól nebude 
započítávat. 
Pokud se v průběhu hry zjistí, že hraje neoprávněný hráč, bude okamžitě vykázán, ale 
trest se za to neuloží. 
 
3.2.4.4 HRÁČI V DRESECH 
 Každému týmu je dovoleno mít maximálně 20 hráčů v poli a dva brankáře. 
Všichni hráči musí mít odpovídající hůl, brusle a výstroj. 
Žádný hráč se nesmí rozcvičovat na ledě po konci třetiny nebo během jakéhokoliv 
přerušení. 
 
3.2.4.5 FUNKCIONÁŘI TÝMU 
Každý tým musí mít na hráčské lavici minimálně jednoho funkcionáře a minimálně 
jednoho kvalifikovaného fyzioterapeuta nebo zdravotnického odborníka, aby se o hráče 
mohl postarat v případě zranění. 
 
3.2.4.6 FUNKCIONÁŘI TÝMU A TECHNIKA 
Žádný z funkcionářů, který stojí na hráčské lavici nebo v jejím okolí, nesmí používat 
jakoukoliv techniku s výjimkou zařízení radiového typu pro spojení s asistentem trenéra 
v místech pro média. Zakázané jsou videozařízení, počítače, chytré telefony, Ipady nebo 
jiné typy elektroniky, které by mohly sloužit k elektronické pomoci nebo konzultaci.  
 
3.2.4.7 HRÁČI NA LEDĚ BĚHEM HRY 
Pravidla nedovolují mít na ledě během hry více než 6 hráčů, a ne méně než čtyři (počítáno 
včetně golmana). 
 
3.2.4.8 KAPITÁN A NÁHRADNÍ KAPITÁN 
Každý tým musí mít určeno z hráčů v poli uvedených v sestavě pro utkání kapitána a 
nejvíce dva náhradní kapitány, naskytuje se možnost neurčit kapitána, ale určit tři 
náhradní kapitány.  
Tým během zápasu nemůže měnit kapitána a náhradní kapitány. 
Kapitán je označen písmenem „C“ a náhradní kapitáni „A“ na přední části dresu 
kontrastní barvou.  Pouze takto označeným hráčům je dovoleno, pokud nejsou potrestáni, 
hovořit během utkání o jakékoliv záležitosti vztahující se k výkladu pravidel. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018) 
 
3.2.5 Mužstva 1987 
Kapitola věnovaná mužstvu obsahuje celkem 6 pravidel, ve kterých jsou popsány 
náležitosti, které musí tým plnit.  
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3.2.5.1 SLOŽENÍ MUŽSTVA 
Tým nesmí mít v průběhu hry na ledě více než 6 hráčů (započítán i brankář). 
 
3.2.5.2 KAPITÁN MUŽSTVA 
Každý tým je povinen jmenovat do zápasu jednoho kapitána, jedině on má právo 
prohovořit s rozhodčím otázky týkající se vykladu pravidel. Je označen písmenem „C“ na 
přední straně dresu odlišnou barvou od dresu. Pokud kapitán není schopen vykonávat 
funkci z důvodu zranění či trestu, je v záznamu utkání označen jiný hráč, který ho 
nahradí. 
Brankáři nejsou oprávněni používat práv kapitána. 
Hrajícímu trenérovi nebo hrajícímu vedoucímu mužstva se nedovoluje vykonávat pozici 
kapitána. 
 
3.2.5.3 HRÁČI V DRESECH 
Pro utkání je dovoleno mít maximálně 18 hráčů a 2 brankáře. 
 
3.2.5.4 ZAHAJOVACÍ SESTAVA 
Před začátkem utkání je vedoucí mužstva nebo trenér hostujícího mužstva povinen na 
žádost rozhodčího jmenovat rozhodčímu nebo zapisovateli zahajovací sestavu. Kdykoliv 
během utkání požádá rozhodčí kapitána, musí hostující mužstvo postavit na led 
zahajovací sestavu a neprodleně začít hrát. 
V zahajovací sestavě jednoho ani druhého mužstva potom, co byla oznámena, nesmí 
nastat změna. 
Po přerušení hry se hostující mužstvo neprodleně postaví na led s hrající sestavou 
připravenou ke hře a do znovu zahájení hry nesmí provést změnu. Domácí mužstvo může 
postavit hráče, jaké si přeje. 
 
3.2.5.5 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ 
Hráči z hráčské lavice se mohou střídat kdykoliv za předpokladu, že střídající hráči 
opouštějící ledovou plochu jsou v blízkosti střídačky a mimo hru dříve, než se střídání 
provede. 
Jestliže v posledních dvou minutách zápasu má být uložen menší trest pro hráčskou lavici 
za úmyslné chybné střídání (mnoho hráčů na ledě), bude tým potrestán trestným střílením 
a menší trest se neuloží. 
 
3.2.5.6 ZRANĚNÍ HRÁČI 
Je-li kterýkoliv hráč vyjma brankáře zraněn nebo nucen neprodleně opustit led během 
hry, může ze hry odejít a být nahrazen náhradníkem, avšak hra musí pokračovat, aniž by 
ostatní hráči opustili led. 
Pokud je zraněn brankář a není ihned schopen hry, je neprodleně nahrazen. 
Pokud oba brankáři nejsou schopni pokračovat, má mužstvo 10 minut na převléknutí 
jednoho z hráčů do brankářské výstroje.  
Pokud zraněný hráč není schopen pokračovat v důsledku zranění ani nemůže odejít na 
hráčskou lavici, hra se přeruší, až když je tým v držení puku nebo po zakončení gólové 
situace.  
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Pokud hráč utrpěl vážná zranění, smí rozhodčí nebo čárový rozhodčí přerušit hru 
okamžitě.  
(ADAMEC, 1986) 
 
3.2.6 Výstroj hráčů v poli 2017 
14 pravidel definuje hráčskou výstroj, jak má vypadat, jak nemá vypadat, z jakých smí 
být materiálů a jaké má mít rozměry. 
 
3.2.6.1 NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ 
Výstroj nevyhovující normám IIHF je považována za nezpůsobilou ke hře, a tak se 
hodnotí jako nebezpečná výstroj, na kterou se vztahují tresty. 
Hlavní rozhodčí může kdykoliv požádat o přeměření jakékoliv části výstroje. Pokud bude 
rozhodnuto, že se jedná o nebezpečnou výstroj, tak bude zabavena.  
Hráč používající nebezpečnou výstroj bude vykázán, dále pak nebude mít dovoleno 
pokračovat, dokud nedá svou výstroj do náležitého stavu. 
Nebezpečná výstroj dále zahrnuje chrániče očí, když jsou nošeny takovým způsobem, že 
by mohly ublížit soupeři, používání neschválené výstroje, nošení nebezpečných bruslí. 
Nenošení některé části výstroje, či odstranění dlaní u rukavic se sem také řadí. 
 
3.2.6.2 CHRÁNIČE LOKTŮ 
Musí mít měkký vnější ochranný povrch z houbové pryže nebo podobného materiálu 
alespoň 1,27 cm. 
 
3.2.6.3 OCHRANA OBLIČEJE A CHRÁNIČ ZUBŮ 
Je možné použít dva dovolené typy ochrany obličeje, které se přichytávají na přední 
stranu helmy: mřížka a chránič očí. 
V mužském hokeji musí hráči narozeni po 31.12.1974 nosit alespoň chránič očí. 
Kategorie do 18 let musí nosit mřížku tak, aby jí nemohl proniknout puk ani čepel 
hokejky. 
V ženském hokeji všechny hráčky musí nosit košík. 
Používání tónovaných skel je zakázáno. 
Všichni hráči v poli do 20 let mají povinnost nosit chránič zubů. 
 
3.2.6.4 FLUORESKUJÍCÍ MATERIÁL 
Fluoreskující materiál není dovolen na žádné části výstroje či oblečení kohokoliv na ledě. 
 
3.2.6.5 RUKAVICE 
Rukavice musí být z měkkého materiálu a nesmí obsahovat jiný materiál nebo předmět 
než přišité vycpávky. 
 
3.2.6.6 HELMA 
Helma musí být schválena speciálně pro lední hokej a musí obsahovat řemínek, který lze 
upevnit pod bradou. 
Pokud hráči v poli spadne, je nutné, aby odjel na hráčskou lavici. Není dovoleno 
pokračovat ve hře, dotknout se puku a ani nasazovat si helmu na ledě. 
 



 

 20 
 

3.2.6.7 CHRÁNIČ KRKU A HRDLA 
Všichni hráči mladší 18 let musí nosit chránič krku a hrdla na všech akcích a turnajích. 
 
3.2.6.8 HOLENNÍ CHRÁNIČE 
Jejich velikost je taková, aby se vešly pod klasické hráčské štulpny, nesmí obsahovat 
žádné výčnělky. 
 
3.2.6.9 BRUSLE / HRÁČ V POLI 
Brusle se skládají ze 3 částí: boty, čepele, držáku čepele a vázání. 
Čepel nesmí vyčnívat. 
Žádný jiný mechanický přípravek nebo jiné zařízení nejsou povoleny. 
Tkaničky mohou mít libovolnou nefluoreskující barvu. 
 
3.2.6.10 HŮL / HRÁČ V POLI 
Hole musí být zhotovena ze dřeva nebo jiného schváleného materiálu IIHF. Nesmí 
obsahovat žádné výčnělky. 
Hůl smí mít pouze jedno zakřivení. 
Zakřivení nesmí přesahovat 1,5 cm. 
Horní konec hokejky musí být chráněn, pokud není jedná se o nebezpečnou výstroj. 
Je zakázáno vkládat jakékoliv předměty do vnitřního prostoru hokejky. 
Zlomenou hůl je potřeba neprodleně upustit. 
Hráč v poli nesmí používat gólmanskou hůl. 
Maximální délka rukojeti hole je 163 cm od horní části rukojeti k patce, nejvyšší možná 
šířka jsou 3 cm a tloušťka 2,54 cm. 
Maximální délka čepele je 32 cm podél její spodní hrany od patky ke špičce. Čepel musí 
mít výšku mezi 5 až 7,62 cm. 
Ve velikostech jsou výjimky, jako když hráč je vyšší než 2 m. 
 
3.2.6.11 PÁSKA 
Čepel smí být pokryta pouze páskou navinutou na hůl. Žádné lepkavé nebo oboustranně 
lepicí pásky nejsou povoleny. 
 
3.2.6.12 OBLEČENI / HRÁČI V POLI 
Všichni hráči týmu musí být jednotně oblečení, a to ve stejných dresech, kalhotách, 
štulpnách a helmě. 
Všechny dresy jsou jednoho vzoru, včetně znaků na přední straně. 
Hráči nesmí manipulovat s dresy.  
Jsou-li si dresy, podle zvážení rozhodčího, obou týmu podobné, tak je domácí mužstvo 
povinno se převléknout. 
Dresy se musí nosit přes kalhoty. 
Dresy nesmí přesahovat spodní část kalhot a rukávy nemohou viset přes rukavice. 
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3.2.6.13 MĚŘENÍ HRÁČSKÉ VÝSTROJE 
Hlavní rozhodčí může kdykoliv požádat o přeměření jakékoliv části výstroje. 
Použití nedovolené výstroje není důvod pro neuznání gólu. 
Měření výstroje hráče v poli je omezeno na hole. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018) 
 
3.2.7 Výstroj 1987 
Pravidla týkající se výstroje jsou sepsána celkem v 6 pravidlech. 
 
3.2.7.1 HOLE 
Jsou vyrobeny ze dřeva nebo jiného materiálu schváleného IIHF. Nesmějí mít žádné 
výčnělky. 
Maximální možná délka je 147 cm měřeno od patky ke konci rukojeti. 
Čepel hole nesmí být v žádné části širší než 7,5 cm a užší než 5 cm. 
 
3.2.7.2 BRUSLE 
Musí být opatřeny na konci ochrannými patkami. 
Použití krasobruslařských, rychlobruslařských nebo jiných bruslí, které mohou způsobit 
zranění, je zakázáno. 
 
3.2.7.3 BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ 
S výjimkou bruslí a hokejky musí veškerá výstroj být vyrobena tak, aby sloužila 
k ochraně hlavy a těla, žádné další pomocné oblečení, které by dalo brankáři nedovolenou 
výhodu při ochraně branky, není dovoleno. 
Brankářské chrániče nohou po připevnění nesmí být širší než 25 cm, počítáno na jeden 
chránič. Tolerance je desetina, což je 2,5 cm. 
 
3.2.7.4 OCHRANNÁ VÝSTROJ 
Všichni hráči musí používat hokejové helmy, řádně připevněné řemínkem pod bradou. 
Všichni brankáři mají povinnost nosit celoobličejové masky. 
Hráči do 20 let musí nosit celoobličejové masky. 
Celoobličejové masky jsou zhotoveny tak, aby puk ani čepel hole nemohly projít 
k obličeji hráče. 
 
3.2.7.5 NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ 
Používání chráničů nebo vycpávek z kovu či jiných materiálů, kterými lze způsobit 
zranění, je zakázáno. 
Rukavice, ze kterých je úmyslně odstřižena vnitřní část dlaně, aby hráč mohl hůl držet 
holou rukou, se považuje za nebezpečnou výstroj. 
 
3.2.7.6 KOTOUČ 
Vyroben z vulkanizovaného kaučuku nebo jiného schváleného materiálu o síle 2,54 cm 
a průměru 7,62 cm, primárně černé barvy. Hmotnost je v rozmezí od 156 g do 170 g. 
(ADAMEC, 1986) 
 



 

 22 
 

3.2.8 Pravidla hry / obecně 2017 
Pravidla hry je velká část zahrnující 21 pravidel, ve kterých je definováno samotné utkání, 
jeho náležitosti a obecná ustanovení. 
 
3.2.8.1 JAK SE UTKÁNÍ HRAJE 
Utkání je složeno ze tří dvacetiminutových částí zvaných třetin, pokud je potřeba, tak se 
přidává prodloužení a samostatné nájezdy k určení vítěze utkání. 
Soupeří dva týmy, vítězem se stává ten, který vstřelí v utkání více gólů. 
Dosáhnout gólu je možné tehdy, když tým postupuje v souladu s pravidly a umístí puk 
do soupeřovy branky. 
 
3.2.8.2 HRACÍ DOBA 
Třetiny jsou odděleny patnáctiminutovou přestávkou. 
Týmy si mění strany na začátku každé třetiny. 
Ledová plocha se musí upravit před začátkem každé třetiny. 
Prodloužení následuje, pokud po šedesáti minutách hrací doby panuje nerozhodný stav. 
Prodloužení je buď 5, 10, nebo 20 minut, vždy se hraje stylem, kdo dá gól, vyhrál. Pokud 
ani prodloužení nerozhodne, pokračuje se samostatnými nájezdy.  Každý tým má tři 
nájezdy, pokud je po nich stav nerozhodný, pokračuje se v nájezdech stylem náhlé smrti. 
 
3.2.8.3 ČASOMÍRA 
Časomíra měří a odpočítává čas hry od délky třetiny nebo prodloužení do času 0:00. 
Časomíra je puštěna, když rozhodčí vhodí puk, a zastavena, když zapíská. 
Rozhodčí mohou konzultovat s brankovým videorozhodčím případy, kdy na časomíře 
mohlo uplynout více času, a provést úpravu. 
 
3.2.8.4 PŘERUŠENÍ HRY 
Ve chvíli, kdy rozhodčí zapíská, aby přerušil hru, jsou hráči povinni zanechat kontaktu 
s protihráčem a nechat puk volný.  
 
3.2.8.5 PUK 
Puk musí být z větší části černý, vyrobený z vulkanizované pryže nebo jiného materiálu 
schváleného IIHF. 
Průměr puku musí být 7,62 cm a tloušťka 2,54 cm. 
Puk musí vážit 156 až 170 gramů. 
Tištěné logo obchodní značka a reklama na puku nesmí přesahovat plochu 4,5 cm na 
každé ze stran, nebo více než 35 % plochy každé ze stran. 

Obrázek 4 puk 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 2014–2018 
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3.2.8.6 ROZBRUSLENÍ 
Fyzický kontakt mezi soupeři během rozbruslení je zakázaný. Hráčům není dovoleno 
přejíždět střední čáru na polovinu soupeře. 
 
3.2.8.7 PUK VE HŘE 
Hra je okamžitě přerušena, pokud puk není vcelku (rozpadne se). 
 
3.2.8.8 STŘÍDÁNÍ STRAN 
Týmy na začátku utkání hájí branku, která je bližší jejich hráčské lavici. 
Strany se mění vždy na začátku každé třetiny, strany se nemění, pokud se neprovádí 
úprava ledu, což je při prodlouženích.  Týmy strany nemění ani před samostatnými 
nájezdy.  
 
3.2.8.9 ZAHÁJENÍ HRY 
Hra musí být zahájena provedením vhazování jedním z rozhodčích na ledě. 
Každá třetina nebo prodloužení začíná vhazováním na středu hřiště. 
 
3.2.8.10 URČENÍ MÍSTA VHAZOVÁNÍ / OBECNĚ 
Dojde-li k přerušení hry z jakéhokoliv důvodu, který není upraven pravidly, bude 
vhazováno na nejbližším bodu pro vhazování, u kterého se hrálo. 
 
3.2.8.11 URČENÍ MÍSTA VHAZOVÁNÍ / ULOŽENÝ TREST 
Pokud jsou hráči potrestáni tak, že tresty jsou na číselné tabuli vyznačeny pouze jednomu 
týmu, tak se vhazování provádí v koncovém pásmu tohoto týmu. Je-li trest uložen hráči 
v útočné třetině, vhazování se přesouvá do jeho obranné třetiny. 
Jsou-li tresty uloženy oběma týmům, vhazování proběhne v obranné třetině týmu, který 
se provinil jako poslední.  
 
3.2.8.12 URČENÍ MÍSTA VHAZOVÁNÍ / ZRANĚNÍ 
Pokud je hra přerušena pro zranění, vhazovat se bude na bodu pro vhazování určeném 
tím, kde se puk nachází a kdo byl v jeho držení. 
 
3.2.8.13 URČENÍ MÍSTA VHAZOVÁNÍ / STŘEDOVÝ BOD VHAZOVÁNÍ 
Vhazování na středu se provádí na začátku třetiny, po dosažení gólu, jestliže rozhodčí 
chybně posoudí zakázané uvolnění, puk je znehybněn ve středním pásmu. 
Hra je přerušena ve středním pásmu z jakéhokoliv důvodu, který neupravují pravidla 
upravující vhazování. 
 
3.2.8.14 POSTUP PŘI VHAZOVÁNÍ 
Rozhodčí vhazuje puk na jednom z devíti vyznačených bodů pro vhazování. 
Pouze jednomu z hráčů každého týmu je umožněno účastnit se vhazování. 
Pokud je buly v obranné polovině hřiště, hráč v poli bránícího týmu pokládá hůl na led 
jako první. 
Vhazuje-li se ve středním kruhu, hůl na led pokládá první hráč hostujícího týmu.  
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3.2.8.15 CHYBNÉ VHAZOVÁNÍ 
Jakýkoliv kontakt se soupeřem nebo jeho holí před vhozením puku bude označeno za 
porušení pravidel. 
Pokud hráč neúčastnící se vhazování vjede do kruhu pro vhazování před vhozením puku 
do hry, tak se jedná o chybné vhazování. 
Hráč účastnící se vhazování odpálí puk rukou. 
 
3.2.8.16 KOMERČNÍ PŘESTÁVKA 
Do utkání IIHF, které je vysíláno televizí, jsou zařazeny dvě komerční přestávky v každé 
třetině. 
Přestávky se zařazují v přerušení hry po čase 14:00 a 8:00 na časomíře. 
Komerční přestávka nemůže být: po zakázaném uvolnění, v průběhu přesilové hry, po 
gólu, pokud je hra přerušena pro nařízené trestné střílení. 
 
3.2.8.17 ODDECHOVÝ ČAS 
Každý tým během základní hrací doby smí využít třicetivteřinový oddechový čas. 
Hráč určený trenérem nebo trenér sám smí zažádat o oddechový čas. 
Oddechový čas nelze vybrat v průběhu samostatných nájezdů, před zahájením, 
ukončením třetiny či prodloužení, po ukončení střídání hráčů, po chybném vhazování, 
během hry. 
 
3.2.8.18 PRODLOUŽENÍ 
Utkání hrané do rozhodnutí, které skončí nerozhodným výsledkem, bude pokračovat 
prodloužením 5, 10 nebo 20 minut s náhlou smrtí. 
 
3.2.8.19 SAMOSTATNÉ NÁJEZDY K URČENÍ VÍTĚZE UTKÁNÍ 
Pokud se v prodloužení nerozhodne o vítězi utkání, následují nájezdy. 
Kapitáni jsou před nájezdy povoláni a mincí se rozhodne o pořadí, vítěz hodu mincí 
určuje. 
Tři hráči z pole každého týmu budou střídavě provádět nájezdy. Hráči v poli nemusí být 
určeni předem a mohou být kdykoliv vyměněni až do okamžiku, kdy hlavní rozhodčí 
zapíská, že nájezd začal. 
Pokud se během šesti nájezdů nerozhodne, bude následovat uplatnění pravidla náhle 
smrti. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018) 
 
3.2.9 Pravidla hry 1987 
36 pravidel definuje pravidla hry. 
 
3.2.9.1 NADÁVÁNÍ ČINOVNÍKŮM UTKÁNÍ A JINÉ HRUBÉ CHOVÁNÍ 
Hráč, který zpochybňuje rozhodnutí kteréhokoliv činovníka utkání bude potrestán 
menším trestem. Pokud se toto chování bude opakovat, dostane osobní trest do konce 
zápasu. 
 
3.2.9.2 ÚPRAVA VÝSTROJE 
Hra se nepřeruší kvůli úpravě výstroje, bruslí nebo holí. 
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3.2.9.3 POKUS O ZRANĚNÍ A ÚMYSLNÉ ZRANĚNÍ 
Trest do konce zápasu se uloží hráči, který se pokusí zranit nebo úmyslně zraní protihráče. 
Celá situace se následně předá příslušnému výboru. Náhradník za hráče je povolen po 5 
minutách. 
 
3.2.9.4 VRAŽENÍ NA HRAZENÍ 
Menší nebo větší trest, dle zvážení rozhodčího, se uloží hráči, který protihráče atakuje 
směrem na hrazení tak, že způsobí prudké vražení na hrazení. 
Pokud protihráč vede puk a pokouší se uniknout podél hrazení malou skulinou, tak se 
nejedná o vražení na hrazení. 
 
3.2.9.5 ZLOMENÁ HŮL 
Hráč bez hole se smí účastnit utkání. Hráč, jehož hůl je zlomená, se smí účastnit utkání, 
pokud zlomenou hůl upustí. Za porušení tohoto pravidla následuje menší trest. 
Brankář smí hrát se zlomenou hokejkou až do přerušení hry. 
 
3.2.9.6 NAPADENÍ TĚLEM 
Menší nebo větší trest dostává hráč, který na protihráče najede, naskočí, napadne tělem, 
či zezadu vrazí.  
 
3.2.9.7 KROSČEK 
Menší nebo větší trest, podle názoru rozhodčího, je uložen hráči, který „krosčekuje“ 
protihráče. 
Větší trest je uložen hráči, který zraní protihráče krosčekem. 
 
3.2.9.8 ZDRŽOVÁNÍ HRY 
Menší trest se udělí hráči nebo brankáři, který při hře úmyslně jakýmkoliv způsobem 
zahraje puk mimo hřiště. 
 
3.2.9.9 VHAZOVÁNÍ 
Rozhodčí provádí vhazování tak, že vhodí puk na led mezi hole hráčů účastnících se 
vhazování. 
 
3.2.9.10 PADNUTÍ NA KOTOUČ 
Menší trest je uložen tomu, kdo úmyslně padne na kotouč nebo ho stáhne pod tělo, toto 
pravidlo neplatí pro brankáře. 
 
3.2.9.11 RÁNY PĚSTÍ NEBO HRUBOST 
Trest do konce utkání obdrží hráč, který se začne bít ranami pěstí. 
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3.2.9.12 BRANKA A PŘIHRÁVKA 
Branky je dosaženo, pokud hráč útočícího týmu dopraví puk hokejkou mezi brankové 
tyče a úplně přes brankovou čáru. 
Branka je uznána, pokud bránící hráč dopraví puk do branky jakýmkoliv způsobem. Gól 
neplatí, pokud do puku útočící hráč kopne a ten se odrazí od kteréhokoliv hráče do branky.  
Branka se neuznává, pokud se kotouč do branky odrazí od kteréhokoliv rozhodčího. 
 
3.2.9.13 HRANÍ KOTOUČE RUKOU 
Žádný hráč, kromě brankáře, nesmí sevřít kotouč v ruce. 
Hráči je dovoleno zastavit nebo srazit kotouč otevřenou dlaní nebo jej posunout po ledě. 
Pokud to není se záměrem přihrát spoluhráči. 
 
3.2.9.14 VYSOKÉ HOLE 
Zvedat hole nad normální výši ramen je zakázáno. 
 
3.2.9.15 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Pro uplatnění tohoto pravidla se hřiště rozděluje na 2 poloviny. Pokud mužstvo má stejný 
nebo vyšší počet hráčů v poli a odpálí, vystřelí nebo srazí kotouč ze své poloviny za 
brankovou čáru soupeřova mužstva a pokud se takto zahraného puku jako první dotkne 
bránící hráč, kromě brankáře, vhazuje se na koncovém bodě vhazování provinivšího se 
družstva. Pokud takto zahraný puk vnikne do branky, gól se uznává a k provinění nedošlo. 
Pokud se kotouče vystřeleného za brankovou čáru jako první dotkne hráč z družstva, které 
puk odpálilo, nejedná se o zakázané uvolnění a hra pokračuje. 
Jestliže bránící hráči úmyslně nehrají puk a čekají, až se dostane za brankovou čáru, tak 
se také o zakázané uvolnění nejedná. 
 
3.2.9.16 NEDOVOLENÉ BRÁNĚNÍ 
Menší trest se udělí hráči, který brání nebo překáží v pohybu protihráče, jenž nemá kotouč 
dále hráči, který úmyslně vyrazí hůl z rukou protihráče. Zabraňuje hráči, který ztratil hůl 
nebo jinou část výstroje, aby si ji mohl sebrat. Odpálí jakýkoliv předmět směrem 
k protihráči vedoucímu kotouč, aby ho zneklidnil. 
 
3.2.9.17 NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKŮ 
Když divák brání hráči v pohybu, rozhodčí přeruší hru. Vhazovat se bude na bodu 
vhazování, kde se hrálo. Pokud je v držení kotouče mužstvo, proti kterému divák zasáhl, 
tak se pokračuje ve hře po dobu, co je v držení kotouče. 
Hráč, který fyzicky zasáhne proti divákovi, bude potrestán disciplinárním trestem a 
situace bude ohlášena příslušnému výboru. 
Pokud jsou na led vhozeny nějaké předměty, které překáží ve hře, hra bude přerušena a 
bude se vhazovat na nejbližším místě pro vhazování. 
 
3.2.9.18 KOPNUTÍ HRÁČE 
Trest do konce hry je uložen hráči, který kopne jiného hráče, nebo se o to pokusí. 
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3.2.9.19 KOPNUTÍ KOTOUČE 
Kopnutí kotouče je dovoleno ve všech částech hřiště, avšak branka kopnutím kotouče do 
branky útočícím hráčem nebude uznána. 
 
3.2.9.20 OPUŠTĚNÍ HRÁČSKÉ NEBO TRESTNÉ LAVICE 
Žádný hráč nesmí opustit hráčskou nebo trestnou lavici během šarvátky. 
3.2.9.21 POSTAVENÍ MIMO HRU 
Hráči útočícího týmu nesmějí vniknout do útočné třetiny před kotoučem. 
Postavení bruslí hráče je rozhodující při posouzení, pokud jsou obě brusle úplně za 
modrou čárou, tak je hráč „mimo hru“.  
 
3.2.9.22 ZAČÁTEK HRY A TŘETINY 
Během rozbruslení před utkáním se každý tým omezí na svou polovinu a to tak, aby ve 
středním pásmu zůstala volná plocha o šíři 9 metrů. 
Každému mužstvu je umožněno během řádné hrací doby nebo během prodloužení vybrat 
si jeden 30vteřinový oddechový čas. Oddechový čas může vzít kterýkoliv hráč pověřený 
trenérem. 
 
3.2.9.23 HOZENÍ HOLE 
Pokud hráč, brankář nebo funkcionář týmu úmyslně vhodí nebo odpálí hůl, její část či 
jiný předmět směrem ke kotouči ve svém obranném pásmu, rozhodčí nechá dokončit akci, 
a pokud nepadne branka, přizná nájezd neprovinivšímu se týmu.   
 
3.2.9.24 DOBA UTKÁNÍ 
Hra se skládá ze tří dvacetiminutových třetin čistého času, po třetinách jsou patnácti 
minutové pauzy.  
(ADAMEC, 1986) 
 
3.2.10 Přerušení hry 2017 
Pro přerušení hry je definováno celkem 23 pravidel. 
 
3.2.10.1 NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKŮ 
Jakýkoliv nedovolený zásah diváků je rozhodčí povinen oznámit příslušným orgánům. 
Pokud jsou od diváků na led vhozeny předměty, které naruší hru, bude přerušena a 
následně se bude vhazovat na nejbližším bodu pro vhazování k místu, kde hra byla 
přerušena. 
Když je hráč v poli držen divákem nebo mu je bráněno ve hře, hra bude přerušena. 
 
3.2.10.2 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ / HYBRIDNÍ ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ 
Pokud hráč z týmu, který má stejný, případně vyšší počet hráčů v poli, jakýmkoliv 
způsobem, včetně odrazu od hrazení či skla, zahraje puk ze své poloviny za koncovou 
čáru, aniž by se ho kdokoliv dotknul, vzniká možnost zakázaného uvolnění. V tuto chvíli 
čárový rozhodčí učiní dvě rozhodnutí, zda puk přejede koncovou čáru a také zda bránící 
či útočící hráč se první dotkne puku. Pokud je souboj nejasný, tak zakázané uvolnění bude 
odpískáno. Pokud je útočící hráč blíže k puku, zakázané uvolnění nebude odpískáno. 
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3.2.10.3 PUK MIMO HRU 
Když je puk vystřelen nebo odražen mimo hřiště, bude se vhazovat na nejbližším bodu 
pro vhazování, odkud puk byl vystřelen. 
3.2.10.4 PUK NA LIŠTĚ HRAZENÍ 
Uvízne-li puk na liště mantinelu, lze ho získat do držení jakýmkoliv běžným a dovoleným 
způsobem. 
 
3.2.10.5 PUK Z DOHLEDU 
Ve chvíli, kdy hlavní rozhodčí ztratí oční kontakt s pukem, přeruší hru. Následná bule 
bude provedena na nejbližším místě pro vhazování. 
 
3.2.10.6 PUK ODRAŽENÝ OD ROZHODČÍHO NA LEDĚ 
Hra nebude přerušena, pokud se puk odrazí od rozhodčího, kromě těchto situací: Puk se 
od rozhodčího odrazí do branky, v tom případě je branka neplatná. Puk se odrazí mimo 
hřiště. Rozhodčí na ledě je zraněn.  
  
3.2.10.7 PŘIHRÁVKA RUKOU 
Hráči v poli není dovoleno sevřít puk v ruce a jet s ním tak, aby se vyhnul soupeři, nebo 
měl puk stále v držení. 
Přihrávka rukou je dovolena pouze v obranné třetině, pouze když přihrávající hráč, puk i 
přijímající hráč jsou v obranném pásmu. 
 
3.2.10.8 HRANÍ PUKU VYSOKOU HOLÍ 
Pokud se hráč dotkne puku hokejkou, která je výše nad jeho rameny, a získá tím pro svůj 
tým výhodu, hra bude přerušena. 
Nesení puku na čepeli je dovoleno, pokud hokejku s pukem nezvedne nad výši ramen. 
 
3.2.10.9 OCHRANNÁ SKLA / POŠKOZENÁ 
Při poškození jakékoliv části nebo dílu ochranného skla, hra bude přerušena a bude se 
pokračovat po opravení. 
 
3.2.10.10 OFSAJD 
Ofsajd je možný pouze na útočné modré čáře, útočící mužstvo nemůže přejet tuto čáru 
dříve než puk.  
Pro ofsajd je rozhodující poloha bruslí, pro naplnění ofsajdu je potřeba, aby obě brusle 
byly úplně za modrou čárou dříve než puk.  
 
3.2.10.11  ZRANĚNÝ HRÁČ V POLI 
Ve chvíli, kdy je zřejmé, že hráč utržil vážné zranění, rozhodčí okamžitě přeruší hru. 
V ostatních případech, kdy je hráč zraněný, je hra přerušena, až když jeho tým získá puk, 
nebo dokončí gólovou příležitost. 
Pokud je kvůli zraněnému hráči přerušena hra, musí opustit led a smí se vrátit do hry, až 
bude znovu zahájena.  
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3.2.10.12  ZRANĚNÝ ROZHODČÍ 
V případech, kdy rozhodčí na ledě utrpí zranění, se hra ihned přerušuje, tedy pokud jeden 
z týmů nemá gólovou šanci. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 – 2018) 
 
3.2.11 Pravidla hry / střídání hráčů 2017 
7 pravidel usměrňuje střídání hry, které se provádí dvěma možnými způsoby, jednak to 
může být za hry a v druhém případě při přerušení. 
 
3.2.11.1 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ BĚHEM HRY 
Střídání lze provádět kdykoliv během hry, pokud je hráč ve vzdálenosti 1,5 metrů od celé 
délky hráčské lavice a neúčastní se hry.  
 
3.2.11.2 STŘÍDÁNÍ HRÁČŮ PO ZAKÁZANÉM UVOLNĚNÍ 
Tým, proti kterému bylo odpískáno zakázané uvolnění, nesmí vystřídat hráče.  
 
3.2.12 Pravidla hry / góly 2017 
Pravidel ohledně gólů je 6, jejich primárním úkolem je posouzení, zda má být gól uznán, 
případně za jakých podmínek nesmí být uznán.  
 
3.2.12.1 DOSAŽENÍ GÓLU 
Branka je uznána, pokud se puk dovoleným způsobem zcela dostane za úroveň brankové 
čáry a mezi brankové tyče. 
Gólu je dosaženo, pokud bránící hráč puk do branky dopraví jakýmkoliv způsobem. 
Puk musí být celý ve chvíli, kdy přechází úroveň brankové čáry. 
Gól je potvrzený po provedení buly ve středním pásmu, následné dokázání, že gól neměl 
platit, je irelevantní. 
 
3.2.12.2 GÓL BRUSLÍ 
Gól nebude uznán, pokud puk do branky vnikne po záměrném kopnutí útočícího hráče. 
 
3.2.12.3 DOSAŽENÍ GÓLU / BRANKA MIMO POZICI 
Ve chvíli, kdy bránící hráč posune svou vlastní branku a tým soupeře vstřelí gól, tak 
bude uznán za předpokladu, že soupeř střelil předtím, než branka byla posunuta. Hlavní 
rozhodčí rozhodne, že by puk vnikl do branky, kdyby zůstala na své pozici. 
Pokud je pozice branky jakkoliv vychýlena, hra se přeruší a bude se pokračovat, až se 
vrátí na svou pozici. 
 
3.2.12.4 UŽITÍ BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO K URČENÍ GÓLU 
Konzultace mezi hlavním rozhodčím a brankovým videorozhodčím je možná pouze na 
vyžádání hlavního rozhodčího nebo brankového videorozhodčího. Konzultace slouží u 
většiny případů k určení, zda branka padla v souladu s pravidly. 
Pokud je videozáznam neprůkazný, platí původní rozhodnutí hlavního rozhodčího. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 – 2018) 
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3.2.13 Tresty během utkání / délka a situace 2017 
Tato pravidla, konkrétně jich je 16, poskytují informace o trestech a jejich délkách, záleží 
na posouzení rozhodčího, který konkrétní typ trestu bude uložen. 
 
3.2.13.1 DÉLKA TRESTŮ 
Menší trest jsou 2 trestné minuty, které si hráč odsedí na trestné lavici. Pokud v tuto dobu 
soupeřící tým vstřelí branku, hráč se může vrátit do hry. 
Větší trest je 5 minut + automaticky osobní trest do konce utkání, který se nezaznamenává 
na časomíře. Trestaný hráč je nucen odejít do šatny a hráč určený trenérem odpykává trest 
za něj. 
Menší + větší trest znamená 5 minut na časomíře, následně 2 minuty na časomíře + 
automaticky osobní trest do konce utkání, který není na časomíře. 
Osobní trest znamená 10 minut, které se nezobrazují na časomíře. Trestaný hráč si 
odpykává trest, ale jeho pozice smí být nahrazena, takže tým zůstává ve stejném počtu 
jako před jeho proviněním. Trestnou lavici smí opustit až při prvním přerušení hry po 
uplynutí jeho trestu. 
Menší + osobní trest jsou 2 minuty na časomíře, poté 10 minut, které se nezobrazují na 
časomíře. V tomto případě si viník odpykává 10 minut na trestné lavici, a navíc na 2 
minuty je trenérem určen hráč, který si odsedí menší trest místo hráče, který porušil 
pravidla. 
Menší trest + osobní trest do konce utkání jsou 2 minuty na časomíře a k tomu vyloučení 
pro zbytek utkání. Trestaný jedinec odchází do šaten a trenérem je určen hráč, který si 
odsedí menší trest místo hráče, který porušil pravidla. 
Osobní trest do konce utkání je vyloučení pro zbytek utkání bez zobrazení na časomíře. 
Hráč může být nahrazen, tým hraje v počtu jako před proviněním vyloučeného hráče. 
Trest ve hře je potrestán 5 minutami na časomíře a vyloučení hráče nebo funkcionáře pro 
zbytek utkání, čas není na časomíře, navíc má zastavenou činnost po dobu jednoho utkání. 
Trest do konce utkání se nezaznamenává na časomíře. Trestaný jedinec je nucen odejít 
do šatny a hráč určený trenérem odpykává pěti minutový trest za něj. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 – 2018) 
 
3.2.14 Tresty 1987 
Tresty jsou sepsány 10 pravidly, zde se nachází jejich charakteristika.  
 
3.2.14.1 TRESTY 
Tresty se rozdělují na menší tresty, menší tresty pro hráčskou lavici, větší tresty, osobní 
tresty, tresty do konce utkání a trestné střílení. 
 
3.2.14.2 MENŠÍ TRESTY 
Jakýkoliv hráč, kromě brankáře, je vykázán z ledu na trestnou lavici na dvě minuty, 
v kterých není povolen náhradník. 
Menší trest pro hráčskou lavici znamená, že je trenérem určen hráč, který si odpyká menší 
trest. 
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3.2.14.3 VĚTŠÍ TRESTY 
Při prvním větším trestu je hráč, který se provinil potrestán 5 minutami, během nichž se 
povolí náhradník.  Pokud bude stejný hráč znovu potrestán větším trestem, je vykázán 
z ledu po zbytek utkání, po uplynutí pětiminutového trestu smí za něho nastoupit 
náhradník, což je pravidlo větší trest a trest do konce utkání. 
 
3.2.14.4 OSOBNÍ TRESTY 
Osobní trest jakémukoliv hráči s výjimkou brankáře znamená vyloučení ze hry na dobu 
deseti minut. Po dobu, kdy je hráč na trestné lavici, je za něj povolen náhradník do hry. 
Po uplynutí trestu hráč čeká do přerušení hry, ve kterém smí odejít z trestné lavice. Pokud 
je hráči uložen současně osobní trest a menší trest, tak je mužstvo povinno vyslat na 
trestnou lavici hráče, který si odpyká menší trest a provinilec si odpyká desetiminutový 
trest. V případě, že je podruhé stejnému hráči odpískán osobní trest, bude potrestán 
osobním trestem do konce hry. 
Osobní trest do konce utkání znamená vyloučení pro zbytek utkání, tým má možnost 
okamžitě za daného hráče dát náhradníka. 
Disciplinární trest je vyloučení hráče nebo funkcionáře mužstva po zbytek utkání. Osoba, 
která dostala tento trest, nesmí na další utkání do doby, kdy je jeho případ projednán 
příslušným výborem svazu ledního hokeje. 
 
3.2.14.5 TRESTNÉ STŘÍLENÍ 
Pokud bylo trestné střílení přiznáno za porušení pravidel, které nezahrnuje: větší trest, 
osobní trest, osobní trest do konce utkání, disciplinární trest, trest do konce hry. 
Neprovinivší se mužstvo si může vybrat, zda chce menší trest pro hráče, který se 
přestupku dopustil, nebo trestné střílení, následně menší trest nebude uložen, ať už branka 
padne, nebo ne. Pokud je přestupek za větší trest, osobní trest, osobní trest do konce 
utkání, disciplinární trest, trest do konce hry, tak se uloží trestné střílení i daný trest. 
Provádí se tak, že rozhodčí rozhlasem oznámí hráče, kterého určil nebo vybralo družstvo, 
který provede trestné střílení, položí kotouč na střed pro vhazování a hráč provádějící 
střílení na pokyn rozhodčího hraje z tohoto místa kotoučem a pokusí se vstřelit brankáři 
branku. Jakmile se hráč zmocní kotouče, smí ve svém obranném pásmu udělat okruh a 
pak postupovat k soupeřově bráně, jakmile je kotouč vystřelen, akce je dokončena. 
Branky nemůže být dosaženo druhou střelou jakéhokoliv druhu, ve chvíli, kdy kotouč 
přešel brankovou čáru, trestné střílení je dokončeno. Pouze brankář nebo náhradní 
brankář mohou hájit branku při trestném střílení. 
Brankář musí zůstat v brankovišti do doby, než se hráč provádějící trestné střílení dotkne 
kotouče, pokud brankář toto pravidlo poruší nebo se dopustí faulu a trestné střílení se 
nezdaří, dá ho rozhodčí opakovat. 
Při provádění trestného střílení se hráči obou mužstev musí stáhnout k postrannímu 
hrazení a za červenou čáru. 
Pokud některý hráč ze soupeřova týmu zneklidňuje nebo ruší hráče provádějící trestné 
střílení, a to se nezdaří, je nařízen druhý pokus a hráč, který se provinil, dostane osobní 
trest. 
Pokud se z trestného střílení dosáhne branky, vhazuje se ve středu hřiště. V případě, že 
branka nepadne, vhazuje se v jednom z koncových bodů, kde se trestné střílení provádělo. 
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3.2.14.6 TRESTY PRO BRANKÁŘE 
Brankář nebude poslán na trestnou lavici za přestupky, které jsou potrestány menšími 
tresty, většími tresty a osobními tresty, místo něho bude trenérem či vedoucím mužstva 
vybrán náhradník z řady hráčů, kteří byli v danou chvíli na ledě, a skrze kapitána oznámí 
rozhodčímu jeho jméno, které už nemůže být měněno. 
Ve chvíli, kdy by brankář dostal druhý větší trest, bude potrestán trestem do konce utkání. 
Pokud brankář dostane osobní trest do konce hry nebo trest do konce hry, jeho místo 
zaujme náhradní brankář.  
Menší trest je brankáři uložen, pokud během šarvátky opustí okolí svého brankoviště 
nebo pokud se brankář účastní hry a přitom přejede středovou čáru. 
 
3.2.14.7 ODLOŽENÉ TRESTY 
Ve chvíli, kdy jsou dva hráči na trestné lavici a má být uložen další trest, tak tento trest 
začne až ve chvíli, kdy jednomu z hráčů vyprší trest, do té doby může být nahrazen na 
ledě náhradníkem. 
Ve chvíli, kdy má mužstvo tři a více provinilců a za některého je na ledě náhradník, tak 
hráč, kterému končí trest, musí počkat na přerušení hry, aby se mohl vrátit na hráčskou 
lavici. 
Pokud dvěma hráčům vyprší trest současně, kapitán oznámí rozhodčímu, který z nich se 
vrátí na led jako první. 
 
3.2.14.8 OZNAMOVÁNÍ TRESTŮ 
Proviní-li se hráč způsobem, za který se ukládá trest z mužstva, které je v držení puku, 
rozhodčí okamžitě zapíská a uloží trest. Vhazování proběhne na nejbližším bodě pro 
vhazování, pokud se hrálo v útočném pásmu provinivšího se týmu, bude se vhazovat na 
nejbližším bodě pro vhazování ve středním pásmu. 
Pokud je trestaný hráč z týmu, který není v držení puku, rozhodčí signalizuje uložení 
trestu po dobu, kdy trvá herní akce neboli má puk pod kontrolou soupeř. 
 
3.2.14.9 DODATEČNÁ DISCIPLINÁRNÍ OPATŘENÍ 
Příslušný výbor ledního hokeje se kromě záležitostí, které jsou přímo definovány 
v pravidlech, může zabývat libovolnou situací, která se během utkání stala a měla s ní 
souvislost. Může uložit dodatečné tresty i za situace, které nebyly potrestány rozhodčím. 
(ADAMEC, 1986) 
 
3.2.15 Popis trestů během utkání 2017 
Tato část obsahuje výklad jednotlivých faulů a jaké je možné za ně uložit tresty, tomuto 
tématu se věnuje 53 pravidel. 
 
3.2.15.1 NAPADENÍ ROZHODČÍCH 
Pokus hráče či funkcionáře získat pravomoci v rozhodování nad utkáním, jedná se  
o zesměšňování nebo znevažování rozhodčího. Zpochybňování schopností rozhodčího, 
nařknutí rozhodčího ze zaujatosti nebo pokus o fyzický střet s rozhodčím. 
 
3.2.15.2 KOUSNUTÍ 
Hráči, který kousne soupeře kamkoliv po těle, bude uložen trest ve hře. 
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3.2.15.3 VRAŽENÍ NA HRAZENÍ 
Situace, při které hráč atakuje soupeře tak, že soupeř prudce narazí na mantinel, 
za tento přestupek bude uložen minimálně menší trest. 
Při situaci, že je hráč soupeřem nárazem při nárazu zraněn nebo ohrožen, je uložen větší 
trest a automaticky osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře. 
 
3.2.15.4 ZLOMENÁ HŮL 
Hůl, která je částečně poškozená, buď může mít zlomenou čepel nebo rukojeť, v dalším 
případě není celistvá, ve všech těchto případech se považuje za zlomenou, a tím pádem 
neodpovídající pravidlům. 
Hráč je povinen okamžitě upustit zlomenou hůl. Pokud pokračuje ve hře s takto 
poničenou hokejkou, bude mu uložen menší trest. Stejný trest bude pro hráče, který bude 
hrát s brankářskou hokejkou. 
Hráč, kterému se hůl zlomila, nesmí přijmout hůl vhozenou na led, ale smí ji přijmout od 
spoluhráče na ledě, avšak pouze formou z ruky do ruky. 
Hráč bez hole se smí účastnit hry. 
 
3.2.15.5 BODNUTÍ KONCEM HOLE 
Hráč posune vrchní ruku po rukojeti dolů, aby koukala její část, kterou bodne do těla 
soupeře. 
 
3.2.15.6 NAPADENÍ 
Za napadení se považuje situace, při které hráč bruslící k soupeři atakuje ho nepřiměřenou 
silou nebo na něj najede či naskočí.   
Ukládá se menší trest, v situacích, kdy je soupeř zraněn nebo ohrožen, se ukládá větší 
trest a automaticky osobní trest do konce utkání, případně trest ve hře. 
 
3.2.15.7 KROSČEK 
Hráč napadne soupeře holí drženou v obou rukou, přičemž žádná část hole není na ledě. 
Ukládá se menší trest, situace, kdy je soupeř zraněn nebo ohrožen, ukládá se větší trest a 
automaticky osobní trest do konce utkání, anebo trest ve hře. 
 
3.2.15.8 SEVŘENÍ PUKU RUKOU 
Hráč při hře smí srazit puk rukavicí nebo ho chytit a neprodleně položit na led. V případě, 
že hráč puk chytí a drží jej po dobu, aby získal výhodu, případně, aby se tímto způsobem 
vyhnul soupeři, je uložen menší trest. 
 
3.2.15.9 ZDRŽOVÁNÍ HRY 
Je to úmyslná nebo náhodná situace, která pozdržuje hru, je nutné přerušení, či 
neumožňuje zahájení. 
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3.2.15.10 ZDRŽOVÁNÍ HRY / POSUNUTÁ BRANKA 
V případě, že hráč úmyslně posune branku, dostane menší trest, pokud je to za situace, 
kdy probíhají poslední 2 minuty nebo při prodloužení, hlavní rozhodčí nařídí trestné 
střílení pro soupeřův tým. Trestné střílení je nařízeno i v situaci, kdy je soupeřící hráč 
v brejku. Pokud je posunuta branka bránícím hráčem ve chvíli, kdy je odvolaný brankář 
a soupeř je v brejku, přiznává se gól pro tým, který měl brejk.  
 
3.2.15.11  VYSMÍVÁNÍ 
Situace, při které hráč neadekvátně oslavuje vstřelenou branku, posměšnými či 
pohrdavými gesty reaguje na soupeřovu střídačku, tak se takovéto jednání ukládá osobní 
trest. 
 
3.2.15.12  NEDOVOLENÝ ZÁSAH TĚLA (ŽENY) 
Ženský hokej nepovoluje bodyčekovat soupeřku, za takovéto jednání může být uložen 
menší trest, větší trest, či trest ve hře.  
(Pravidla ledního hokeje 2014 – 2018) 
 
3.2.16 Trestná střílení a přiznané góly 2017 
Tato pravidla se zabývají situacemi, ve kterých může být rozhodčím uloženo trestné 
střílení, případně přiznání gólu. Cílem tohoto pravidla je nahradit jasnou příležitost, která 
byla před porušením pravidel. Těmito situacemi se zabývá konkrétně 11 pravidel. 
 
3.2.16.1 TRESTNÉ STŘÍLENÍ A SAMOSTATNÉ NÁJEZDY K URČENÍ VÍTĚZE                                                    

UTKÁNÍ 
Jedná se o součást utkání, které nastává, aby mohlo být rozhodnuto o vítězi utkání. 
 
3.2.16.2 NAŘÍZENÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / BREJK 
Když je útočící hráč v brejku a je zezadu faulovaný soupeřem, případně brankářem 
soupeře, bude nařízeno trestné střílení ve prospěch tohoto hráče. 
Rozhodčí ponechává výhodu, dokud má hráč puk pod kontrolou, pokud se mu podaří 
v tuto chvíli vstřelit branku, nájezd se nebude provádět. 
 
3.2.16.3 NAŘÍZENÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ / NEDOVOLENÉHO BRÁNĚNÍ 

NEBO HOZENÍ PŘEDMĚTU 
Ve chvíli, kdy hráč nebo funkcionář týmu vystřelí, nebo nasměruje zlomenou hokejku 
směrem k protihráči, který provádí útok a jede sám na brankáře. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 – 2018) 
 
3.2.17 Zvláštní pravidla pro brankáře 2017 
Soubor těchto pravidel definuje všechna pravidla, která souvisí s brankářem, to jsou 
veškeré jeho povinnosti, náležitosti a možnosti. Konkrétně se jedná o soubor 46 pravidel. 
 
3.2.17.1 BRANKÁŘ JAKO KAPITÁN NEBO NÁHRADNÍ KAPITÁN 
Brankáři není dovoleno, aby byl kapitánem a ani náhradním kapitánem. 
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3.2.17.2 BRANKÁŘ ZA STŘEDNÍ ČÁROU 
Brankář se nesmí podílet na hře za střední čárou, není dovolen ani odjezd za červenou 
čáru. 
 
3.2.17.3 BITKA / BRANKÁŘ 
Jedná se o brankáře, který napadá soupeře v rukavicích, či si je sundá a věnuje se 
pěstnímu souboji.  
(Pravidla ledního hokeje 2014 – 2018) 
 
3.2.18 Činovníci utkání 1987 
V této části jsou vypsáni všichni ti, kteří se podílejí a dohlíží na utkání, či pomáhají při 
organizaci, tato část definuje i jejich povinnosti. Těchto pravidel je celkem 9.  
 
3.2.18.1 HLAVNÍ ROZHODČÍ 
Má nejvyšší pravomoc a je nad všemi ostatními činovníky utkání, kontroluje průběh 
zápasu a jeho slovo je konečné. Odchází jako poslední do šaten. Má černé kalhoty a 
předepsaný dres, schválenou píšťalku a metr. 
 
3.2.18.2 ČÁROVÍ ROZHODČÍ 
Čárový rozhodčí mají povinnost přerušit hru při postavení mimo hru, přihrávky do 
postavení mimo hru a zakázané uvolnění. Provádí vhazování kromě začátku utkání a po 
vstřelení branky. 
 
3.2.18.3 BRANKOVÍ ROZHODČÍ 
Na obou stranách za brankou jsou brankoví rozhodčí, kteří mají za úkol posoudit, zda puk 
přešel celý za brankovou čáru a mezi brankovou konstrukci. 
(ADAMEC, 1986) 
 
3.2.19 Dopingová pravidla 1987 
Jedno pravidlo definuje doping a vše s ním spojené. 
 
3.2.19.1 VŠEOBECNĚ 
Jakékoliv požívání dopingových látek je zakázáno jak hráčům, tak osobám hráče 
doprovázející. 
(ADAMEC, 1986) 
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3.3 Pravidla obecně 
„Pravidla ledního hokeje se neustále mění. Jen pro ilustraci, na počátku se například 
nesmělo přihrávat zpět. IIHF v současnosti schvaluje zásadní změny v pravidlech ledního 
hokeje na 4leté období.“  
(www.hokej.unas.cz, 3.4.2018) 
 
„Dobrý den, 
  
kompletní pravidlové změny přicházejí v platnost vždy v návaznosti na olympijských 
cyklech a to zcela jistě od roku 1996. V současné době vydaná publikace ve znění 2014-
2018 bude v letní přestávce opět inovována a v návaznosti na to bude vydáno nové 
vydání pravidel IIHF pro 2018-2022. Během těchto období jsou případné změny 
zapracovány přímo do těchto verzí. V období před 1996 předpokládám stejný postup, 
ale informaci je třeba ověřit. 
  
Se sportovním pozdravem a úctou 

 
Vladimír Šindler 
předseda komise rozhodčích / referee in chief 
Český svaz ledního hokeje z.s. / Czech Ice Hockey Association 
HARFA OFFICE PARK, Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, Czech Republic 
 (Vladimír Šindler předseda komise rozhodčích, na základě emailové komunikace) 
 
V Roce 1987 bylo celkem 80 pravidel, které jsou dále rozděleny do odstavců, kterých je 
celkem 313.  
(ADAMEC, 1986) 
 
Celkem 80 pravidel obsahují pravidla vydaná roku 1995. 
(Pravidla ledního hokeje: přijata na kongresu IIHF v Miláně v květnu 1994) 
 
Oficiální pravidla 1998 - 2002 zahrnují celkem 166 pravidel. 
(Oficiální pravidla ledního hokeje 1998 - 2002) 
 
V oficiálních pravidlech platných v roce 2002 - 2006 můžeme najít celkem 162 pravidel. 
(Oficiální pravidla ledního hokeje 2002 - 2006) 
 
Pravidla, kterými se řídily zápasy v letech 2006 - 2010, jsou sepsány v celkem 160 
pravidlech. 
(ADAMEC, 2006) 
 
Pravidla platná roku 2010 - 2014 obsahují celkem 159 pravidel. 
(Pravidla ledního hokeje 2010 - 2014) 
 
Současná pravidla se skládají z 225 pravidel, která jsou dále rozdělená na 993 odstavců. 
(Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018) 
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3.4 zkratky 
IIHF…………………………………………… Mezinárodní hokejová federace 
SSSR…………………………………………...Svaz sovětských socialistických republik 
NHL……………………………………………National Hockey League 
ČSHL…………………………………………..Český svaz ledního hokeje 
MS……………………………………………..Mistrovství světa 
ČSFR…………………………………………..Česko-slovenská federativní republika 
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3.5 Signalizace rozhodčích 
Následující kapitola obsahuje obrázky, na kterých jsou jednotlivé signalizace rozhodčích. 
V levé polovině se nachází signalizace platná v roce 1987, na pravé platná v roce 2017. 
Jedná se celkem o 22 obrázků seřazených podle pravidel z roku 1987 a k nim zařazený 
adekvátní protipól z roku 2017. 
            

Zdroj: ADAMEC,1986  

Obrázek 5 vražení na hrazení 1987 

Obrázek 7 postavení mimo hru na střední čáře 1987 

Obrázek 6 vražení na hrazení 
2017 

Zdroj: ADAMEC,1986  

Obrázek 8 ofsajd 2017 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 
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Obrázek 12 vysoká hůl 2017 

Obrázek 13 nedovolené bránění 1987 

Zdroj: ADAMEC, 1986 

Zdroj: ADAMEC,1986  

 

Obrázek 14 nedovolené 
bránění 2017 

Obrázek 9 napadení tělem 1987 

Obrázek 11 vysoká hůl 1987 

Obrázek 10 napadení 2017 

Zdroj: ADAMEC,1986  

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 
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Obrázek 15 trest do konce hry 1987 Obrázek 16 trest ve hře 2017 

Obrázek 20 sekání 2017 

Obrázek 17 osobní trest 1987 

Obrázek 19 sekání 1987 

Obrázek 18 osobní trest a trest do 
konce utkání 2017 

Zdroj: ADAMEC,1986  

Zdroj: ADAMEC,1986  

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: ADAMEC,1986  
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Obrázek 21 bodnutí špičkou hole 1987 Obrázek 22 bodnutí špičkou hole 
2017 

Obrázek 23 podražení 1987 Obrázek 24 podražení 2017 

Obrázek 25 nesportovní chování 1987 Obrázek 26 oddechový čas 2017 

Zdroj: ADAMEC,1986  

Zdroj: ADAMEC,1986  

Zdroj: ADAMEC,1986  

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 

Zdroj: Pravidla ledního hokeje 
2014 - 2018 
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4. Hypotézy 
Hypotéza č. 1 
Předpokládám, že se pravidla z roku 2017 oproti roku 1987 liší v počtu odstavců o více 
než 50 %. 
 
Hypotéza č. 2 
Předpokládám, že více než 50 % pravidel platných v roce 1987 jsou platné i v roce 2017. 
 
Hypotéza č. 3 
Předpokládám, že nová pravidla vznikají ve více než 25 % v důsledku zrychlování hry a 
nárůstu moderní technologie. 
 
Hypotéza č. 4 
Předpokládám, že existují pravidla věnovaná pouze ženskému hokeji a jejich počet je 
v pravidlech z roku 2017 větší o více než 50 %. 
 
Hypotéza č. 5 
Předpokládám, že signalizace rozhodčích zůstala z 50 % a více stejná. 
 
Hypotéza č. 6 
Předpokládám, že pravidla od roku 1987 vycházela v pravidelných intervalech jednou za 
4 roky. 
 
Hypotéza č. 7 
Předpokládám, že v novějších pravidlech ledního hokeje bude o více než 50 % více 
pravidel než v těch platných v roce 1987. 
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5. Metody a postupy práce 

5.1 Metody práce 

Pro získání relevantních informací, které jsou zapotřebí k vypracování praktické 
(výzkumné) části práce, byla využita kvalitativní metoda řízený rozhovor (viz. přílohy). 
Další metoda, která byla použita, je komparační. 
Komparační metoda byla využita k získání informací z textu tak, že se porovnávají texty, 
obrázky, které na sebe mají logickou návaznost. Řízený rozhovor probíhal pomocí 
předem připravených otázek, které byly položeny osobám, které se problematice 
hokejových pravidel věnují už dlouhá léta. Jednak osobě trenéra, následně rozhodčího a 
hráči. Tuto techniku sběru dat jsem si vybral z důvodu, že umožňuje získat informace do 
hloubky od odborníků, které se v problematice daného tématu pohybují již dlouhou dobu.      
Cílova skupina respondentů skýtá: 
 

1. Milan Antoš 
 
„Odchovanec Slavie. Koncem 90.let už patřil do týmu áčka. V 
historické sezóně 1993/94 vedl Slavii ve svých čtyřiadvaceti jako 
kapitán nejdříve v 1.ČNHL a poté i v následující baráži k postupu 
do extraligy. V první slávistické sezóně mezi elitou patřil k 
nejproduktivnějším hráčům mužstva. Dva roky strávil v kdysi 
slavné Dukle Jihlava. V létě roku 2001 po něm “zatoužil“ Vladimír 
Růžička a Milan se vrátil do Edenu. Nenápadný dříč do mužstva 
zapadl skvěle a vstřelil 10 branek (z toho 5 jich bylo vítězných). V 
roce 2003 pomohl Slavii vybojovat mistrovský titul. Jako slávista 
– srdcař si opojného pocitu ze zisku poháru náležitě užil. Velký 
bojovník na ledě, velký hecíř na střídačce i v kabině." 
(www.zivotopis.osobnosti.cz, 4.4.2018) 

V posledních letech můžeme Milana Antoše vidět na obrazovkách televize v roli 
komentátora nebo experta při hokejových utkáních. Dále pak se věnuje trénování 
mladých hokejistů. 
(www.hokej.idnes.cz, 4.4.2018) 
 

2. Vladislav Bernard 
 
Dlouholetý rozhodčí, který má zkušenosti z velkého 
množství zápasů na různých úrovních hokeje, dokonce má 
zkušenosti i s různými věkovými skupinami. Velký znalec 
pravidel a oblastí okolo tohoto tématu. Několik let hrával 
hokej, který ho z pozice hráče nenaplňoval, tak se rozhodl 
vyzkoušet pozici rozhodčího, toto rozhodnutí se ukázalo 
jako správná volba. Za zajímavou zkušenost považuje, 
když měl možnost rozhodcovat mistrovství republiky 
extraligy dorostu. (Na základě elektronické komunikace a         
osobního rozhovoru)    
    

Obrázek 27 Milan Antoš 

Zdroj: www.slovanusti.cz 

Obrázek 28 Vladislav Bernard 

Zdroj: vlastní 
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3. Aleš Hovorka 
 
 
Dlouholetý hráč ledního hokeje, který má zkušenost s velkým 
množstvím soutěží. Problematikou hokejových pravidel se 
zaobírá delší dobu, jako hráč se stále snaží získávat informace, 
které by pro jeho působení byly užitečné. (Na základě 
elektronické komunikace a osobního rozhovoru)       
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Postup práce 
Vyhledání materiálů, které mohly být následně zkoumány a komparační metodou 
vyhodnoceny. Vytvoření seznamu vhodných otázek a doplňujících otázek, určených pro 
řízený rozhovor. Osobní sběr dat při osobních setkáních.  Sběr dat skrze mediální zařízení. 
Zhodnocení získaných informací. Vyvození obecně platných závěrů. 
  

Obrázek 29 Aleš Hovorka 

Zdroj: vlastní 
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6. Výzkumná část 

6.1 Porovnání počtu odstavců v pravidlech z roku 1987 s rokem 2017 
Počet odstavců je ukazatelem, jaké změny proběhly. Jedná se o výpočet odstavců, které 
jsou u jednotlivých pravidel, protože většina pravidel se dále dělí právě do těchto 
odstavců, a tak právě ty definují nejpřesněji vývoj, který za zvolenou dobu proběhl. 
 
Graf 1 porovnání počtu odstavců 

 
zdroj: vlastní  

Počet odstavců nám ukazuje, jaký je propastný rozdíl mezi pravidly z roku 1987 a těmi 
platnými v roce 2017, jedná se o nárůst o 217 %, tento fakt nám jednoznačně naznačuje, 
že pravidla, která dříve platila, se drastickým způsobem změnila. 
 
„Nárůst je takový vysoký, protože v hokeji se událo tolik změn, které se nikdy v takovém 
množství za tak krátký úsek neudály. Na to se muselo reagovat úpravami pravidel. Jsou 
zde zahrnuty dramatické změny, které za zvolenou dobu proběhly.“ 
Milan Antoš 
 
„Pravidla dříve byla velice jednoduchá a upravovala pouze základní věci. Přibývalo 
situací, které si nikdo nedovedl představit, a nastala potřeba tyto situace skrze pravidla 
řešit.“ 
Vladislav Bernard 
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6.2 Porovnání jednotlivých pravidel 

6.2.1 ÚČAST OBOU POHLAVÍ 
Pravidla z roku 2017 se konkrétně zaměřují na to, že není možnost, aby se muž účastnil 
ženské akce a žádná žena se nesmí účastnit mužské. V dřívějších pravidlech se podobná 
možnost nenabízela.  
 
6.2.2 HLAVNÍ ROZHODČÍ 
Starší pravidla definují hlavního rozhodčího: co nosí, jakou má pravomoc, kdy odchází 
do šaten, co vše má mít. Nová pravidla odkazují na příručku IIHF, která není součástí 
pravidel, že tam se nachází všechny informace. 
 
6.2.3 HRÁČSKÉ LAVICE 
Pravidlo ohledně hráčské lavice je definováno totožně, změna nastala pouze v počtu 
funkcionářů, kteří se na ní mohou vyskytovat, z původních 6 se počet navýšil na 8. 
 
6.2.4 ROZMĚRY HŘIŠTĚ 
Roku 1987 rozměry hřiště byly v rozmezí 56 m - 61 m dlouhé a 26 metrů - 30 m široké. 
Nová pravidla doporučují rozměry hřiště konkrétně na 60 metrů na délku a 25 až 30 metrů 
na šířku. Rozměry jsou téměř totožné, spíše se jedná o drobné zpřesnění, i když formou 
doporučení. 
 
6.2.5 OCHRANNÁ SKLA 
S ochrannými skly se setkáváme jak v roce 1987, tak v roce 2017, rozdílná je jejich výška 
a umístění, celkově se zvýšila v průměru o 60 cm a zasahují minimálně o 4 metry před 
čáru zakázaného uvolnění, dříve zasahovala pouze do čáry zakázaného uvolnění.   
6.2.6 OCHRANNÉ SÍTĚ 
Sítě jsou povinné až v novějších pravidlech, dříve byly pouze doporučené. 
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6.2.7 VYZNAČENÍ LEDOVÉ PLOCHY 
Roku 1987 se ledová plocha mezi brankovými čárami rozdělila na 3 stejné části, což je 
v nových pravidlech jinak, tam se uvádí pouze vzdálenost modré čáry od koncového 
hrazení, což v současné situaci znamená zvětšení krajní třetiny, oproti tomu se zmenšilo 
střední pásmo. 

Zdroj: www.hokejportal.cz, 12.4.2018 

 
6.2.8 BRANKOVIŠTĚ 
Brankoviště prošlo výraznou změnou, tou na první pohled jasnou, je tvar. Dříve bylo ve 
tvaru obdélníku, ale nyní má tvar půlkruhu. Další změna je ve velikosti, brankoviště se 
zvětšilo, takže brankáři mají větší prostor pro práci. 
 
6.2.9 BRANKY 
Brankové tyče jsou svislé, 1,22 m vysoké a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (měřeno od 
vnitřní strany tyčí). Brankové tyče a vodorovná příčná tyč, které tvoří trubkový ocelový 
rám, jsou předepsaného vzoru, tímto způsobem je popsáno pravidlo branky roku 1987 a 
naprosto identické pravidlo je i roku 2017. 
 
6.2.10 HRÁČI V DRESECH 
Pro utkání je v Pravidlech platných roku 2017 umožněno mít o 2 hráče více než v roce 
1987, tudíž 20, počet brankářů zůstal nezměněn. 
  

Obrázek 30 umístění modrých čar 
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6.2.11 FUNKCIONÁŘI TÝMU A TECHNIKA 
Zajímavá novinka je, že na hráčských lavicích jsou zakázané videozařízení, počítače, 
chytré telefony, iPady, nebo jiné typy elektronických zařízení sloužící k pomoci nebo 
konzultaci. Takovéto pravidlo v pravidlech z roku 1987 chybí, zřejmě proto, že dříve 
takovéto možnosti ani nebyly. 
 
6.2.12 KAPITÁN A NÁHRADNÍ KAPITÁN 
Toto pravidlo prošlo drobnou změnou, která se netýká kapitána, určeného a označeného 
písmenem C na dresu vpředu na hrudi, ale náhradního kapitána, což je vlastně hráč, který 
nahrazuje kapitána, když není schopen funkci vykonávat. Roku 1987 se situace řešila tím 
způsobem, že když kapitán nemohl vykonávat svou úlohu, tak v zápise byl uveden hráč, 
který ho mohl nahradit, novější pravidla umožňují určit 2 hráče pro tuto funkci a jsou na 
přední straně dresu označeni písmenem A. Takto označeným hráčům je dovoleno hovořit 
s rozhodčím o záležitostech týkajících se výkladu pravidel. 
 
6.2.13 NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ 
Dřívější definice prošla poměrně zásadní obměnou, namísto stručného popsání, jak 
vypadá nebezpečná výstroj spíše formou příkladů, se v pravidlech z roku 2017 setkáváme 
s rozsáhlejším pojetím tohoto pravidla a z výstroje, která zahrnovala spíše nebezpečí 
úrazu se stala i výstroj neodpovídající po stránce velikosti. 
 
6.2.14 OCHRANA OBLIČEJE A CHRÁNIČ ZUBŮ 
Roku 1987 byla povinnost nosit helmu a hráči do 20 let nosit celoobličejovou ochranu. 
Nová pravidla taktéž nařizují nosit helmu, a navíc všem hráčům narozeným po 
31.12.1974 nosit navíc chránič očí, který nesmí být tónovaný, o možnosti tónování skla 
ve starších pravidlech není zmínka. Změna proběhla i u mladších ročníků, kde se 
povinnost nosit celoobličejovou ochranu posunulo směrem dolů o 2 roky, a to do 18 let. 
Povinnost nosit chránič zubů se vyskytuje až v novějších pravidlech. V nových 
pravidlech je část věnovaná ženskému hokeji, ženy musí nosit celoobličejový chránič, 
což ve starších pravidlech není zmíněno.  
 
6.2.15 FLUORESKUJÍCÍ MATERIÁL 
Fluoreskující materiál - s takovýmto termínem se setkáváme až v novějších pravidlech, 
žádná podobná pravidla se v dřívějších pravidlech nevyskytují, ani jako doplnění jiného 
pravidla. 
 
6.2.16 BRUSLE / HRÁČ V POLI 
Definice bruslí prošla změnami, je přesněji definováno, z čeho se skládají. Pravidla roku 
1987 spíše definovala, který typ bruslí je zakázaný, novější pravidla navíc specifikují 
omezení týkající se tkaniček, nesmí se používat ty s fosforeskující barvou. 
 
6.2.17 JAK SE UTKÁNÍ HRAJE 
Pravidlo týkající se doby utkání zůstalo po celou dobu totožné, hrají se tři třetiny po 
dvaceti minutách a jsou odděleny patnáctiminutovou pauzou. 
 



 

 49 
 

6.2.18 ČASOMÍRA 
Roku 1987 se herní čas počítal od 0 do 20 minut. Což znamenalo, že čas běžel dopředu, 
oproti tomu nová pravidla určují, že čas se odečítá od 20 do nuly.  
 
6.2.19 KOTOUČ 
Pravidlo týkající se puku zůstalo velmi podobné, vlastnosti puku jsou totožné, zpřesnilo 
se určení tištěného loga, kde může být a jaké přesně má mít rozměry. 
 
6.2.20 ROZBRUSLENÍ 
Změna proběhla v pravidlu, které definuje možnosti rozbruslení. Roku 1987 se 
rozbruslení provádělo na své polovině a tím stylem, že ve středním pásmu zůstala volná 
plocha o šíři 9 metrů. Nová pravidla omezují rozbruslení pouze způsobem, že se hráči 
zdržují na vlastní polovině, a je připsáno, že se hráči vyvarují fyzického kontaktu. 
 
6.2.21 KOMERČNÍ PŘESTÁVKA 
Takovéto pravidlo se ve starším vydání neobjevovalo, jedná se o situace, že do utkání 
IIHF, které je vysíláno televizí, jsou zařazeny dvě komerční přestávky v každé třetině.  
 
6.2.22 ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ   
V roce 1987 bylo pravidlo definováno tím stylem, že pokud je puk odehrán z vlastní 
poloviny za soupeřovu brankovou čáru, tak rozhoduje chvíle, ve které se jeden z hráčů 
puku dotkne, pokud je to bránící hráč, je zakázané uvolnění odpískáno, pokud se dotkne 
hráč z týmu, který puk zahrál, tak se zakázané uvolnění neodpíská a pokračuje se ve hře. 
Oproti tomu nová pravidla zakázané uvolnění upravují, a to konkrétně tak, že záleží na 
rozhodnutí čárového rozhodčího, v úvahu bere, zda má puk dostatečnou rychlost, aby 
přejel za brankovou čáru, kde jsou jednotliví hráči, aby mohl posoudit, který z nich má 
k puku blíže a podle toho se odpíská nebo neodpíská. Jedná se o podobné schéma, jako 
v pravidlu z roku 1987 s tím rozdílem, že rozhodčí píská dříve, než se hráči dotknou puku, 
záleží na něm, jak situaci vyhodnotí. Pokud je situace nejasná, kdo má blíže k puku, 
zakázané uvolnění se odpíská. 
 
6.2.23 NEDOVOLENÝ ZÁSAH DIVÁKŮ 
Lehká změna proběhla i v tomto pravidlu, z větší části zůstalo stejné, ale došlo ke změně, 
která se týká zásahu hráče proti divákovi, konkrétně se jedná o situaci, kdy hráč fyzicky 
zasáhne proti divákovi, tato možnost se v pravidlech z roku 1987 nevyskytovala. 
 
6.2.24 MENŠÍ TRESTY 
V tomto pravidlu neproběhla žádná změna. Menší trest je v obou pravidlech definován 
stejně pouze jinými slovy. 
 
6.2.25 OSOBNÍ TRESTY 
Stejným významem je popsáno pravidlo, které se zabývá osobními tresty, užitá slova jsou 
jiná, ale význam zůstal stejný. 
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6.2.26 ZLOMENÁ HŮL 
Téměř identicky je definováno pravidlo, které se týká jednání hráče po zlomení hokejky. 
Straší pravidla se vyjadřují ve smyslu, že se hráč, který má zlomenou hokejku, nesmí 
účastnit hry, smí ve hře pokračovat, pokud zlomenou hokejku upustí. Nová pravidla 
vyžadují neprodlené upuštění zlomené hokejky. 
 
6.2.27 KROSČEK 
Jak pravidla popisují toto provinění, je v obou případech totožné, rozdíl je v tom, že 
v novějších pravidlech jsou konkrétněji rozepsané tresty. Za jakých okolností se který 
trest uloží. Víceméně je to velmi podobné, pouze starší pravidla posouzení ponechávala 
zcela na rozhodčím. 
 
6.2.28 NEDOVOLENÝ ZÁSAH TĚLA (ŽENY) 
Ženský hokej nepovoluje bodyčekovat soupeřku, za takovéto jednání může být uložen 
menší trest, větší trest či trest ve hře. Takovéto pravidlo se vyskytuje až v pravidlech 
platných v roce 2017. 
 
6.2.29 UŽITÍ BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO K URČENÍ GÓLU 
Možnost využít brankového videorozhodčího se dříve nevyskytovala. V pravidlech 
z roku 1987 se s podobnou osobou vůbec nesetkáváme a veškerá rozhodnutí byla 
výhradně na hlavním rozhodčím. 
 
6.2.30 BRANKÁŘ JAKO KAPITÁN NEBO NÁHRADNÍ KAPITÁN 
Stejným způsobem se přistupuje k pojetí brankáře jako kapitána, obě pravidla tuto 
možnost vylučují. 
 
6.2.31 PŘIHRÁVKY 
Pravidlo, které definuje přihrávky roku 1987, vymezuje, že hráč smí přihrát puk 
spoluhráči v kterémkoliv ze tří pásem, ale nesmí přihrát kotouč ze svého obranného 
pásma spoluhráči, který je na soupeřově polovině hřiště, ledaže by puk přešel červenou 
čáru před útočícím hráčem. Takovéto pravidlo v nových pravidlech není. 
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6.3 Vyhodnocení pravidel  
Z porovnání pravidel v kapitole: Porovnání jednotlivých pravidel jsme získali 
následující informace, které se budou dále rozdělovat do následujících skupin: 

A. Dříve platné 
Jedná se pravidlo, které bylo platné roku 1987, ale v nynějších pravidlech se 
nevyskytuje. 

B. Stejné 
Pravidla zůstala stejná, bez jakékoliv změny ve výkladu. 

C. Změněné 
Soubor pravidel, která prošla změnou či úpravou, která změnila definici tohoto 
pravidla či jiným způsobem ovlivnila pojetí daného pravidla. 

D. Nové 
Pravidlo je nové a v dřívějších pravidlech o něm není zmínka. 

Z celkového vzorku 31 pravidel vyšlo že do skupiny změněné se řadí celkem 18 pravidel, 
konkrétně se jedná o pravidla (6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.2.10, 6.2.12, 6.2.13, 
6.2.14, 6.2.15, 6.2.18, 6.2.19, 6.2.20, 6.2.22, 6.2.23, 6.2.26, 6.2.27). Pod název nové je 
zařazeno 6 pravidel, jedná se o (6.2.1, 6.2.11, 6.2.15, 6.2.21, 6.2.28, 6.2.2) Stejných 
pravidel je 5 (6.2.9, 6.2.17, 6.2.24, 6.2.25, 6.2.30) a do pravidel dříve platných jsou 
zařazena 2 (6.2.2, 6.2.31). 
 

Graf 2 vyhodnocení pravidel 

 
Zdroj: vlastní  

Tento graf poukazuje na to, jakým způsobem se pravidla vyvíjejí. Nejméně zastoupená 
možnost „dříve platné“ jsou pouze 2 pravidla, což je 6,5 %, to jsou pravidla, se kterými 
se už nyní nesetkáme. Celkem 5 pravidel je stejných, tato pravidla, jsou identická už 30 
let, jedná se o 16 % ze zkoumaného vzorku. Změněných pravidel je jednoznačně nejvíce, 
jedná se o 58 % pravidel, která vychází z původních, ale nějakým způsobem jsou 
upravena či doplněna.  Nově vzniklých pravidel je 19,5 %, což je 6 pravidel. 
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„Zůstalo 6,5 %, což jsou základní pravidla, která dělají hokej hokejem. Zůstávají stejná, 
protože bez nich by chyběla nejzákladnější pravidla, která definují hokej. Nemůžou se 
změnit, protože by se změnil systém hry.“ 
Milan Antoš 
 
„Pravidel je stejně platných takové množství, protože u velkého množství pravidel mohlo 
docházet ke sporným situacím, které bylo potřeba upřesnit.“ 
Vladislav Bernard 
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6.4 Důvody vzniku nových pravidel 
Tato část je věnovaná důvodům pro vznik nových pravidel, tato kapitola vychází 
z provedeného výzkumu v části „vyhodnocení pravidel“. Z celkové skupiny byla vybrána 
pravidla, která byla zařazena do skupiny „nové“. Tato skupina pravidel bude v následující 
části na základě provedeného rozhovoru se třemi významnými osobnostmi hokeje 
zkoumána. Následující část si dává za cíl zjistit, proč byla konkrétní pravidla vydána a 
formou mini ankety zjistit, zda jsou považována za pozitivní, či negativní. 
 
6.4.1 ÚČAST OBOU POHLAVÍ 
 
„Pokud to vezmeme obecně, tak v dětských soutěžích do nějakého věku je pozitivní, že 
hrají dívky s chlapci, ale pro tento výzkum zaměřený na dospělé osoby, je vznik tohoto 
pravidla důležitý z toho pohledu, kdyby nastoupila v české nejvyšší lize žena a byla 
atakována hráči plnou silou, tak by to nedopadlo moc dobře. Proto shledávám vznik 
tohoto pravidla za pozitivní.“ 
Milan Antoš 
 
„Do nějakého věku si myslím, že je naprosto v pořádku, že hrají dívky s chlapci, dokud 
jim fyzicky stačí. Toto pravidlo vzniklo, aby se zabránilo případným zraněním žen. 
Stoprocentně se domnívám, že je to přínosné pravidlo, od nějakého věku je nebezpečné, 
aby společně hráli. Avšak toto pravidlo není striktně dodržováno. Navíc se nachází v 
rozpisech soutěží úpravy pravidel, které konkrétně toto pravidlo upravují a to tak, že dívky 
do konkrétního věku smí hrát s chlapci. Rozpisy soutěží se týkají mladších hráčů a nižších 
lig.“ 
Vladislav Bernard 
 
„Kluci a holky mohou spolu hrát pouze do určitého věku, např. mladší dorost. 
V pozdějším věku již začne převaha chlapců a pro dívky se hra stává nebezpečnou. 
S postupnou globalizací a popularizací se do hokeje přidává čím dál tím více dívek. 
V roce 1987 tento trend byl minimální a neexistovala ani ženská výstroj. Proto si 
myslím, že takové pravidlo v té době nemělo žádný smysl. I když známe pár příkladů, 
kdy ženy hrály mužské soutěže, ale nikdy to nemělo dlouhého trvání. V dnešní době má 
toto pravidlo určitě smysl.“ 
Aleš Hovorka 
6.4.2 FUNKCIONÁŘI TÝMU A TECHNIKA 
„Obrovský vývoj techniky, který přineslo toto období, stojí za tímto pravidlem. Roku 
1987, byly počítače ohromné krabice a nikdo moc nevěděl, k čemu může v hokeji sloužit. 
Roku 1987 nikdo nevyužíval ani vysílačku a nic podobného. Toto pravidlo není přínosné, 
v NHL je dnes běžné, že na střídačkách jsou tablety, kde jsou záznamy ze zápasu 
k okamžitému rozboru. Pravidlo, aby někdo nemohl mít mobilní telefon nebo tablet, je 
blbost.“ 
Milan Antoš 
 
„Pravidlo se nevyskytovalo, protože se žádné tyto pomůcky nevyskytovaly, tato situace je 
zapříčiněna vývojem moderní technologie. Myslím si, že toto pravidlo vzniklo z toho 
důvodu, aby trenéři trénovali ze svých znalostí a nekonzultovali situaci s někým z venčí. 
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Zajímavostí tohoto pravidla je, že technika je zakázaná, ale porušení není postihnutelné. 
Myslím si, že u mnoha kategorií je toto pravidlo zbytečné, ve vyšších má své 
opodstatnění.“ 
Vladislav Bernard 
 
„S přílivem těchto technologií mohlo v průběhu zápasu docházet k ovlivňování hry jako 
takové, trenéři si mohli pustit spornou situaci a vyvolat u rozhodčích a protihráčů 
konflikty. Hokej je stále o lidech a jejich rozhodnutích, proto by tato zařízení měla 
minimálně ovlivňovat hru. K rychlému rozvoji komunikačních a video technologií došlo 
až na počátku 21. století. V roce 1987 stačil papír, tužka a slova trenéra. Hokej by měl 
být stále hra o lidech, emocích, chybách. Pokud budou mít lavičky k dispozici tyto 
technologie, ztratí se náboj, improvizace a emoce ze hry. Z mnoha důvodů je to 
přínosné pravidlo.“ 
Aleš Hovorka 
 
6.4.3 FLUORESKUJÍCÍ MATERIÁL 
„Roku 1987 se toto pravidlo nevyskytovalo, protože historicky byly zavedeny barvy, které 
nebyly tolik výrazné a ani se podobný odstín nenacházel v obchodech. Dříve se toto 
neřešilo, protože to nikdo ani nevyráběl. Ve chvíli, kdy se na helmu umístí něco, co by 
mohlo odrážet světlo a oslňovat ostatní, je naprosto přirozená reakce, že se to upravuje. 
Jedná se o pozitivní změnu.“ 
Milan Antoš 
 
„V roce 1987 toto pravidlo nebylo, protože nikoho nenapadlo dělat fluoreskující pásky 
na hokejky, dresy a jiné, ani si nemyslím, že to v té době bylo technicky možné. V dnešní 
době ta technologie je, a tak se to začalo vyrábět. Pravidlo vzniklo, protože to může být 
nepříjemné pro ostatní hráče, což považuji za pozitivní.“ 
Vladislav Bernard 
 
„Vznik tohoto pravidla připisuji skutečnosti, že dříve takováto technologie neexistovala. 
Dnes je to možné, ale věřím, že to může být nepříjemné, tak je zcela přirozené, že se to 
upravilo pravidly. Pokud něco může narušovat hru a je zakázáno, tak to považuji za 
pozitivní pravidlo.“ 
Aleš hovorka 
 
6.4.4 KOMERČNÍ PŘESTÁVKA 
„Především to vzniklo v době, kdy televize začaly více sledovat hokej. Bylo potřeba tu hru 
rozdělit tak, aby tam mohla být umístěna reklamní část. Toto pravidlo vzniklo na popud 
medií, kdy přímo v čase chtěli vysílat reklamy. Roku 1987 se toto pravidlo nemohlo 
vyskytnout, protože v této době ještě nebylo běžné, že v čase sportovního programu běžely 
reklamy, to prostě neexistovalo. Dříve televize nepracovaly s tím, aby přerušily sport, aby 
ukázaly reklamu. Tato situace nastala, až když velké společnosti začaly nakupovat různé 
hokejové akce, a důsledkem toho se vytvořily reklamní pauzy tak, aby tu reklamu dostaly 
přímo do sportovní události. Reklamní pauza není do velké míry rušivá, divák dostane 
čas se srovnat a zároveň největší hvězdy dostanou čas na odpočinek, takže pravidlo 
ohledně reklamní pauzy shledávám za pozitivní.“ 
Milan Antoš 
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„Dříve hokej nebyl komerční produkt. V dnešní době si televize musí kupovat na zápasy 
práva, a tak tam potřebují dát reklamy.  Nyní se toto pravidlo aplikuje i do zápasů, které 
nejsou vysílány televizí. Toto pravidlo se mi nelíbí, myslím si, že to uměle vytváří pauzy, 
které by za normálních situací vůbec nebyly. Zajímavé je, že o vložení těchto přestávek 
nerozhoduje ani rozhodčí, tato přestávka se vkládá vždy, když nastane čas, tím narušuje 
průběh hry.“ 
Vladislav Bernard 
 
„Samozřejmě tlak ze strany sponzorů, dnes je každý sport závislý na financích, hokej 
nevyjímaje. Čas uprostřed hry, kterou sledují statisíce lidi, je velice lukrativní. 
Dříve byl hokej pouze o hře, což už dnes neplatí. V té době také existovala finanční 
podpora sportu jako takového. Dnes si kluby shání peníze na A mužstva, mládež a celkový 
provoz. Upřímně si myslím, že přínosné je. Klubům, lize nese příjmy na mládež a provoz. 
Zároveň může přispět k větší nevyzpytatelnosti hry, trenéři mohou upravovat taktiku. 
Celkově mohou měnit tvář zápasu. Pár vteřin reklamy nikoho nezabije.“ 
Aleš Hovorka 
 
6.4.5 NEDOVOLENÝ ZÁSAH TĚLA (ŽENY) 
„Toto pravidlo bylo vytvořeno, aby ženy začaly hrát hokej, který nebude do takové míry 
kontaktní. Roku 1987 se toto pravidlo nevyskytlo, protože v té době ženský hokej nebyl v 
Evropě pevnou součástí IIHF. V dnešní době se hokej rozrůstá, ať už se jedná o 
hendikepované, nebo i ženy. V tu chvíli se musely řešit i změny pravidel a myslím si, že to 
pravidlo, které je vytvořeno, že střety jsou zakázány a hra je jen o bruslení a technice, je 
přínosné.“ 
Milan Antoš 
 
„Dříve nebylo, protože ženský hokej v tuto dobu moc nebyl a nebylo potřeba to upravovat. 
Tvorba tohoto pravidla je, protože ženské tělo není na tyto ataky stavěné. Myslím si, že je 
přínosné.“ 
Vladislav Bernard 
 
„Ženský stejně jako mužský hokej se zrychluje, je fyzičtějčí než dříve. Ženská stavba těla 
není uzpůsobena takovým nárazům a fyzické zátěži. Ženský hokej se začal rozvíjet až v 
pozdější době, proto nad tím asi nikdo nepřemýšlel. Určitá hra do těla by měla být 
povolená, přeci jen je to základ hokeje. Ale tato pravidla musí být rozhodně 
specifikována.“ 
Aleš Hovorka 
  



 

 56 
 

6.4.6 UŽITÍ BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO K URČENÍ GÓLU 
„V roce 1987 se nevyskytovalo z jednoho prostého důvodu, v té době se vůbec nepožívalo 
video. I když se situace nahrávala nějakou kamerou, tak situace se vždy nechávala na 
posouzení rozhodčímu. Svým způsobem se rozhodčí bral jako autorita a neměl žádnou 
osobu, zařízení, které by bylo schopno ovlivnit jeho rozhodnutí. I když by situace byla 
zabrána nějakou kamerou, tak nebyla možnost jí dát tak, aby spolehlivě určila, zda byl 
gól. Tím, že se hokej zrychloval, tak se přešlo na to, že se nad branku pověsila kamera. 
Toto pravidlo muselo přijít, protože jinak by chyb bylo čím dál tím více. Rozhodně to je 
přínosné.“ 
Milan Antoš 
 
„Určitě se dříve nevyskytovalo z důvodu, že dříve nebyla taková technologie, která by to 
dokázala. Nevidím důvod, proč to v dnešní době nevyužívat. Pokud vezmeme v úvahu jen 
fakt, kolik v nejvyšších soutěžích bylo uznáno gólů, které nebyly, a neuznáno gólů, které 
naopak byly, tak si myslím, že je to potřeba. Navíc hokej se zrychluje a není skoro v 
lidských schopnostech některé situace posoudit. Je pozitivní a doufám, že se podobná 
pravidla ještě rozšíří a hokej bude ještě více fair play.“ 
Vladislav Bernard 
 
„Kvůli rozvoji technologie obecně, s rychlostí přišlo i množství sporných situací, které 
video řeší. Technologie té doby tuto možnost neumožňovala. Rozhodně je přínosné, 
eliminuje to množství chyb, které mohou ovlivňovat výsledky.“ 
Aleš Hovorka 
 
Z rozhovoru byly vyhledány informace, které jsou následně umístěny do následujícího 
grafu, jedná se odpovědi, které se objevovaly pravidelně. Hledané informace se týkaly 
primárně, proč pravidlo vzniklo, následně informace, proč dříve nebylo a zda je 
považováno za pozitivní. 
 
Tabulka 1 nová pravidla 

Název pravidla Důvody vzniku Proč dříve nebylo Je pozitivní ? 

ÚČAST OBOU POHLAVÍ Bezpečnost v ohledu na ženy Ženský hokej nebyl 
tolik rozšířený ANO 

FUNKCIONÁŘI TÝMU A 
TECHNIKA Technologie Nebyla technologie NE 

FLUORESKUJÍCÍ 
MATERIÁL Bezpečí, technologie Nebyla technologie ANO 

KOMERČNÍ 
PŘESTÁVKA Finance Hokej nebyl tolik 

komerční ANO 

NEDOVOLENÝ ZÁSAH 
TĚLA (ŽENY) Bezpečí Ženský hokej nebyl 

tolik rozšířený ANO 

UŽITÍ BRANKOVÉHO 
VIDEOROZHODČÍHO 

K URČENÍ GÓLU 
 

Zrychlování hry, technologie Nebyla technologie ANO 

Zdroj: vlastní 

  



 

 57 
 

Pro zjištění početního a následně procentuálního vyčíslení důvodů pro tvorbu nových 
pravidel je na základě tabulky „nová pravidla“ vytvořen graf, věnovaný pouze důvodům 
vzniku nových pravidel.   

Graf 3 důvody pro tvorbu nových pravidel 

 
Zdroj: vlastní 

Graf zaměřený na důvody vzniku nových pravidel vyznívá, že nejčastěji za vznikem 
nových pravidel stojí bezpečnost a technologie, jako další méně často zastoupené důvody 
jsou finance a zrychlování hry. Bezpečnost zahrnuje 37,5 %, stejně tak technologie. 
Stejný procentuální poměr mají finance a zrychlování hry, a to 12,5 %. 
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6.5 Ženský hokej 
Pravidla věnovaná ženám se vyskytla pouze v novějších pravidlech, ve starších z roku 
1987 se ani výraz ženský hokej neobjevil. Nová pravidla se ženskému hokeji věnují ve 3 
pravidlech, z toho jedno (ÚČAST OBOU POHLAVÍ) definuje, že muži se nesmí účastnit 
ženských akcí a naopak, následující dvě definují ženský hokej, jeho odlišnost od 
mužského (NEDOVLENÝ ZÁSAH TĚLA (ŽENY) a povinnost hráček nosit 
celoobličejovou ochranu (OCHRANA OBLIČEJE A CHRÁNIČ ZUBŮ). 
 
Graf 4 počet pravidel pro ženy 

 
Zdroj: vlastní  

Z grafu jednoznačně vyplývá, jaká situace byla dříve a jaký vývoj proběhl, celkový počet 
pravidel, která definují ženský hokej vzrostl o 3. Pouze pro procentuální vyčíslení bude 
v této práci vyhodnoceno, že roku 1987 bylo 1 pravidlo týkající se žen, a to, že se žen 
žádné netýká. Celkový počet pravidel, která definují ženský hokej tedy vzrostl o 300 %. 
 
„Vývoj byl takový, že dříve ženský hokej téměř neexistoval. Poté bylo potřeba nastavit 
pravidla, ať to jsou mřížky, v kterých musí hrát, či nemožnost narážet do sebe.  Tento 
nárůst je dán tím, že předtím nikdo nebral ženský hokej jako jeden ze směrů nebo odnoží 
hokeje, řídili se pravidly, která dříve byla.“ 
Milan Antoš 
 
„Myslím, že to souvisí s tím, že dříve se ženský hokej nehrál, a když se začal hrát, řídily 
se mužskými pravidly. Postupně se ukazovaly rozdíly, na které bylo potřeba reagovat. 
Domnívám se, že v následujících letech ještě přibyde pravidel, která se zaměřují na ženský 
hokej.“ 
Vladislav Bernard 
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6.6 Signalizace rozhodčích 
V části věnované signalizaci se pracovalo se dvěma skupinami obrázků: jedny platné 
v roce 1987 a druhé platné v roce 2017. Z celkové skupiny 22 obrázků se utvořily podle 
logické návaznosti dvojice, které zde budou vyhodnoceny. V této části se nezabýváme 
možností, že pravidlo, které má stejnou signalizaci, mělo dříve a nyní jiný výklad, tato 
část se striktně zaměřuje na signalizaci. Řazení v této kategorii se bude rozdělovat do 
dvou skupin: 

A. Stejná signalizace 
Bude se jednat o signalizaci, která byla dříve platná a její význam zůstal zcela 
neporušen. Pokud by rozhodčí tuto signalizaci předvedl hráči v roce 1987 a v roce 
2017, tak by oba měli jednoznačně vědět, co daný signál znamená, a identicky ho 
zařadit. 

B. Rozdílná signalizace 
Do této skupiny se bude řadit signalizace, která je jiná, znamená něco jiného, dnes 
už je neplatná a případně dříve neexistovala. Pokud by takovouto signalizaci 
předvedl rozhodčí na hráče v roce 1987 a v roce 2017, tak by jen jeden věděl, o 
co se jedná, a druhý by si nebyl jistý, domníval by se, že se jedná o něco jiného, 
případně by danou signalizaci neznal. 

Ze vzorku zkoumaných pravidel se 6 dvojic řadí do skupiny stejná signalizace, konkrétně 
se jedná o dvojice obrázků: 5+6, 9+10, 13+14, 19+20,21+22, 23+24. Do druhé skupiny: 
rozdílná signalizace se řadí 5 dvojic, jedná se o obrázky číslo: 7+8, 11+12, 15+16, 17+18, 
25+26. 
 
Graf 5 signalizace rozhodčích 

 
Zdroj: vlastní 

Graf číslo 5, nám naznačuje, že kategorie signalizace rozhodčích prošla změnami, ze 
vzorku 12 párů obrázků zůstala z 54,5 % stejná a 44,5 % se různými způsoby změnila.  
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 „Zůstala z 54,5 % stejná, protože se jedná o signalizace, které jsou s hokejem spojeny 
od jeho vzniku. Následně pak vznikala pravidla, na která se muselo reagovat vytvořením 
nových signalizací. Vývoj je postihnut ve 45,5 % a těch 54,5 % jsou základní signalizace 
rozhodčího na určitý zákrok.“ 
Milan Antoš 
 
„Pravděpodobně se signály vyvinuly, jedná se o jakousi evoluci, nebo bylo potřeba 
vytvořit novou signalizaci pro nově vzniklá pravidla. Další důvod může být, že bylo 
potřeba signalizaci zvýraznit.“ 
Vladislav Bernard 
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6.7 Vydávání pravidel 
Následující kapitola se zaměřuje na to, jak často se pravidla obměňují, což je určeno 
pomocí dostupných výtisků pravidel, internetových zdrojů a emailové komunikace 
s Vladimírem Šindlerem (předseda komise rozhodčích). V návaznosti na soubor pravidel 
dostupných v České republice se práce opírá o následující pravidla: Pravidla ledního 
hokeje: platná od 1. července 1986, Pravidla ledního hokeje: přijata na kongresu IIHF v 
Miláně v květnu 1994, Oficiální pravidla 1998 - 2002, Oficiální pravidla 2002 – 2006, 
Pravidla ledního hokeje 2010 - 2014, Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018. 
 

Tabulka 2 pravidla 
Oficiální název Platnost Doba užívání 

Pravidla ledního hokeje: platná od 1. 
července 1986 1986 - 1995 9 let 

Pravidla ledního hokeje: přijata na 
kongresu IIHF v Miláně v květnu 1994 1995 - 1998 3 roky 

Oficiální pravidla 1998 -2002 1998 - 2002 4 roky 
Oficiální pravidla 2002 - 2006 2002 - 2006 4 roky 
Pravidla ledního hokeje 2006 - 2010 2006 - 2010 4 roky 
Pravidla ledního hokeje 2010-2014 2010 - 2014 4 roky 
Pravidla ledního hokeje 2014 - 2018 2014 - 2018 4 roky 

Zdroj: vlastní 

Z komunikace s Vladimírem Šindlerem vyplývá, že pravidla vychází v pravidelném 
rytmu jednou za 4 roky, avšak s tvrzením, že tuto informaci je nutné prověřit. Při 
prozkoumání pravidel je patrné, že pravidelný čtyřletý cyklus nelze plně potvrdit. 
Publikace z roku 1986, po kterých s největší pravděpodobností následují pravidla platná 
od roku 1995, jednoznačně vyvracejí možnost, že by mohl být čtyřletý cyklus v těchto 
letech. Následují pravidla platná od roku 1998, navazují na již zmíněná z roku 1995, což 
je dalším důkazem o narušení rytmu, protože pravidla vyšla už po 3 letech. Po roce 1998 
se vydávání pravidel ustálilo do přesného cyklu a pravidla vchází v platnost s precizní 
přesností jednou za 4 roky.  
 
„Tato situace sjednocení cyklů vydávaní pravidel od roku 1998 je, protože bylo s 
přispěním rozhodčích rozhodnuto, že právě od roku 1998, když budou vytvořeny nějaké 
změny, tak se budou vydávat pravidelně v určitém balíčku a s pravidelností, aby to mělo 
smysl. V dnešní době se pravidla okopírovávají od NHL, ale z důvodu finančního je 
reakce se zpožděním kolem 5 let.“ 
Milan Antoš 
 
„Jedná se o tento cyklus, protože to přímo závisí od zimních olympijských her. Podněty 
se sbírají po celé období. Změny, které jsou později vydávány se řeší na kongresu během 
olympiády. Tyto změny se vyhlašují po olympiádě. Čtyři roky jsou dostačující doba na 
zjištění, jak konkrétní pravidla fungují, a na promyšlení změn do budoucna.“ 
Vladislav Bernard  
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6.8 Vývoj počtu pravidel 
 
Graf 6 počet pravidel 

 
Zdroj: vlastní  

Graf, zabývající se počtem pravidel v jednotlivých letech, jasně naznačuje, že pravidel 
postupem času přibývá, roku 1987 bylo pravidel celkem 80, tento stav se nezměnil do 
roku 1995, ale tvrdit, že se jedná o totožná pravidla nejde z důvodu, že některá pravidla 
mohla být pozměněna, jiná vymazána a na místo nich mohla vzniknout nová. Progres 
v počtu pravidel nastal až v pravidlech z roku 1998 – 2002, kde se počet zdvojnásobil, 
v následujících letech se počet nějakým drastickým způsobem nezvýšil a zůstal téměř 
identický, pravidla od roku 2014 – 2018 zaznamenala další zvýšení, co se týče počtu 
pravidel, a to na současných 225. Tvrdit, že se vždy jednalo o razantní nárůst pravidel, se 
nedá, ale že je tendence ve zvyšování počtu pravidel, je jednoznačně patrné. I když je 
nárůst postupný, tak pokud se zaměříme na porovnání nejstarších zkoumaných pravidel 
a těch nejnovějších, tak nárůst je z 80 na 225, což je více o 181 %, toto zjištění poukazuje 
na poměrně zajímavý fakt. 
 
„Toto zjištění připisuji tomu, že z hokeje se vyvinul sport, který je sledovaný velkou částí 
společnosti. Nárůst je dán tím, že změna je celkově způsobena tím, že sport jde více do 
rychlosti a tvrdosti. Tomuto se musila přizpůsobit pravidla. Jsou zde pravidla, aby hra 
plynula. Bohužel je jich čím dál tím víc a sami hráči se v nich někdy nevyznají, jsou tam 
pravidla, která jsou naprosto zbytečná a dehonestující hokej. Některá pravidla jsou 
vymýšlena jen proto, aby se nějaká vymyslela, a nemají žádnou podstatu.“ 
Milan Antoš 
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„Je potřeba mít věci, které nebyly upravené, upravené. Také je to zapříčiněno situací, že 
pravidla jsou více obecně rozepsaná. Nejhorší je, když se stane situace, která nemá oporu 
v pravidlech. Další možnost je, že pravidla mohla být rozšířena, aby se v nich lépe hledalo 
to, co bylo součástí jednoho pravidla, může být nyní samostatně.“  
Vladislav Bernard 
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7. Diskuse 
Materiály a prameny informací byl první drobný zádrhel, který mně při psaní této práce 
stál v cestě. Knih ohledně hokeje je mnoho, jsou to různé historické knihy, metodiky pro 
různé posty a mnoho dalších, ale sehnat pravidla, to už je obtížnější. Hledání vhodných 
materiálů trvalo dlouhou dobu, ohledně zdrojů jsem kontaktoval nejednu knihovnu a 
v jedné se mi podařilo objevit několik pravidel z různých let a následně od Českého svazu 
ledního hokeje mi byly k dispozici ostatní publikace. Ostatní knihy, které nebyly přímo 
věnované pravidlům, byly precizně prostudovány, a pokud se tam nacházely informace, 
které mohly obohatit výzkum a přímo souvisely s pravidly, tak byly také využity. Co 
považuji za velký úspěch, je navázaní kontaktu s předsedou komise rozhodčích panem 
Vladimírem Šindlerem, který mi velice ochotně pomohl s mými problémy. Největším 
překvapením pro mne byly osobnosti, které se podílely na mé práci formou řízeného 
rozhovoru, nečekal jsem takový zájem o mou práci z řad hokejových odborníků.  
Pokud bych si práci rozdělil do jednotlivých částí, tak nejobtížnější byla část teoretická. 
Konkrétně v jedné z jejích částí jsem si dal za úkol prostudovat pravidla platná v roce 
1987 a platná v roce 2017 a následně parafrázovat jednotlivá pravidla tak, aby člověk, 
který si tento text bude číst, dostal celistvý názor na hokej v konkrétním roce. Obtížné to 
bylo z toho důvodu, že pravidla jsou psána stroze a jasně, ale i přesto jsou dosti rozsáhlá. 
Proto můj úkol byl jasný: prostudovat a poté parafrázovat takovým způsobem, aby smysl 
zůstal stejný a čtenář nemusel pročítat celá pravidla. Myslím si, že se mi to podařilo a 
čtenář se dozví zásadní informace z obou zvolených pravidel a může si na tato pravidla 
utvořit jasný názor. Ostatní teoretické části byly o něco jednodušší, i když získávání 
informací bylo poněkud obtížnější, zdroje v českém jazyce nebyly schopny 
jednoznačných informací, a proto bylo využito i zahraničních webů IIHF, kde informace 
byly v anglickém jazyce, a po přeložení mohly být využity. Vše se povedlo přesně tak jak 
mělo, i když je překvapující, že je těžké získat informace, které jsou o českém hokeji a 
přímo se ho dotýkají, musí být vyhledávány v zahraničních webech. Nakonec zdrojů bylo 
více, než jsem čekal, což bylo příjemné zjištění, na druhou stranu získat tyto materiály 
bylo velice obtížné.  
V následné praktické části jsem vycházel z informací, které byly uvedeny v teoretické 
části. Jednotlivá pravidla a ostatní získané informace zde byly zkoumány. Pokud 
k některým z otázek nebylo možné porovnat všechny informace z teoretické části, pak 
byly náhodně vybrány z různých částí. Myslím si, že toto schéma se osvědčilo a má 
relevantní výpovědní hodnotu. Nejobtížnější na porovnávání v jednotlivých úsecích bylo 
vytvoření obecných pravidel, podle kterých se bude rozklíčovat, kam námi pozorovaný 
subjekt bude zařazen, následné třídění už bylo jednoduché. Pro mou osobu bylo velkou 
zkušeností vyzkoušet si řízený rozhovor. Domnívám se, že rozhovor byl velice příhodně 
zvolená kvalitativní metoda výzkumu, a to z důvodu, že v této práci nebylo zapotřebí 
velké množství názorů, ale spíše šlo o názory lidí, kteří zvolenému tématu rozumí a mají 
co k tomu říct. Pokud by byl zvolen kvantitativní výzkum, vzorek dotazovaných by byl 
mnohem větší, i když by se podařilo sehnat dostatečně velký počet kvalifikovaných 
osobností, tak by nebylo možné téma prozkoumat do takové hloubky, jako je to zde. 
V následující části jsou formou diskuse konkrétně vypsány jednotlivé hypotézy: 
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Hypotéza č. 1 
Předpokládám, že pravidla z roku 2017 se oproti roku 1987 liší v počtu odstavců o více 
než 50 %. 
Moje hypotéza se jednoznačně potvrdila. Odpověď na tuto hypotézu jsem získal skrze 
porovnání počtu odstavců, které mnou byly zjištěny v pravidlech platných v roce 1987 a 
v pravidlech z roku 1987 a následně komparativní metodou vyhodnoceny. Celkový počet 
odstavců v roce 2017 vyšel o více než 200 %, mnou očekávaný výsledek byl poněkud 
přízemnější. Takovýto vysoký rozdíl je až zarážející, práce vycházela z názoru, že se 
hokej, tudíž i pravidla změnila, ale až do takové míry je velmi zajímavé zjištění. Jedná se 
o výsledek, který může být považován za obecně platný a objektivní. 
 
Hypotéza č. 2 
Předpokládám, že více než 50 % pravidel platných v roce 1987 je platných i v roce 2017. 
Moje hypotéza se nepotvrdila. Z vybraného vzorku 30 pravidel jsem komparativní 
metodou zjistil, že nejnižší počet pravidel je obsažen mezi pravidly, která platila dříve a 
dnes se nevyskytují. Další v žebříčku s druhým nejmenším zastoupením se umístila 
pravidla stejná pouze v 6,6 %. Následující nová pravidla měla, 19,5 %. Největší díl 
zkoumaných pravidel byl zařazen do skupiny změněné. Změněná jsou pravidla, která byla 
platná dříve, ale prošla jistou změnou, oproti tomu námi vybraný vzorek byla pravidla, 
která zůstala identická, a těch zůstalo poměrně malé množství. Tato skutečnost nastala 
zřejmě z toho důvodu, že bylo počítáno s variantou, že většina pravidel, která dříve 
platila, se nezměnila a zůstala stejná, ale opak je pravdou. Pravidla, která jsou na první 
pohled stejná, se po bližším prozkoumání musí zařadit do jiné kategorie, a tak pozorovaný 
vzorek je tak nízké procento. Právě skupina „změněné“ jsou s největší pravděpodobností 
příčinou, proč zkoumaná skupina neměla tak vysoké zastoupení, jaké bylo 
předpokládáno. Zjištění této skutečnosti, pro mne bylo překvapující. 
 
Hypotéza č. 3 
Předpokládám, že nová pravidla vznikají ve více než 25 % v důsledku zrychlování hry a 
nárůstu moderní technologie. 
Moje hypotéza se potvrdila. Tato část přímo navazuje na hypotézu č. 2. Bylo zjištěno, 
jaká pravidla vznikla nově a díky tomu bylo možno dále pracovat na této části práce. Na 
tuto hypotézu byla odpověď zjištěna pomocí rozhovoru s významnými osobami ledního 
hokeje, rozhovor byl vyhodnocen. Zkoumání a posuzování rozhovoru bylo poměrně 
jednoduché, a to z toho důvodu, že všichni odpovídali velice podobně. Konkrétní důvody 
jsou: Bezpečnost, která obsahuje 37,5 %, stejně tak technologie, také 37,5 %. Finance a 
zrychlování hry skončily stejným procentuálním poměrem, a to 12,5 %. Námi vybraný 
vzorek tedy technologie a zrychlování hry mají 50 %. Myslím si, že zkoumaný vzorek 
v této části práce byl malý, tento fakt byl zapříčiněn tím, že vzorky pro tuto hypotézu byly 
částí ze zkoumaných pravidel v předchozí kapitole. Bohužel pravidel, která splňovala 
hledanou vlastnost, bylo velmi malé procento. 
 
Hypotéza č. 4 
Předpokládám, že existují pravidla věnovaná pouze ženskému hokeji a jejich počet je 
v pravidlech z roku 2017 více než 50 %. 
Moje hypotéza se potvrdila. Při zkoumání bylo zjištěno, že v roce 1987 se ženským 
hokejem nezabývalo ani jedno pravidlo, v roce 2017 existují 3 pravidla věnovaná ženám. 
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Proto je zde počítáno pouze pro procentuální znázornění, že fakt, že žádné pravidlo 
nebylo, je samo o sobě pravidlo. To způsobilo, že počet pravidel vzrostl o 300 %. Tento 
rozdíl vyjádřený v procentech je vysoký, ale pokud se to přemění zpátky na čísla, což je 
0 pravidel v roce 1987 a 3 v roce 2017, tak to takový extrémní rozdíl není, i když je 
důležité vzít v potaz, že je v pravidlech rozdíl 30 let. Tyto informace byly zjištěny 
komparativní metodou, pro tuto možnost byly do kapitoly: porovnání jednotlivých 
pravidel záměrně vyhledána všechna pravidla týkající se žen, aby následně mohla být 
vyhodnocena v této části. Podobné zjištění jsem předpokládal, protože rozvoj ženského 
hokeje jsem předpokládal až po roce 2000. Domníval jsem se, že tou dobou měl ženský 
hokej totožná pravidla s mužským, tato myšlenka mi byla potvrzena při rozhovoru 
Milanem Antošem. 
 
Hypotéza č.5 
Předpokládám, že signalizace rozhodčích zůstala z 50 % a více stejná. 
Moje hypotéza se potvrdila. Část věnovaná signalizaci byla zjištěna komparativní 
metodou obrázků signalizace platné roku 1987 a roku 2017, celkový vzorek činil 11 párů 
obrázků. Zkoumání skončilo poměrem: 6 signalizací zůstalo stejných a 5 se změnilo, což 
znamená, že signalizace zůstala z 54,5 % stejná. V této části byly předpokládány spíše 
drobné změny, proto byl výsledek do velké míry zajímavý. Pracováno bylo s myšlenkou, 
že signalizace bude do velké míry stejná, aby hráči a činovníci přesně věděli, co se děje, 
protože když by se často měnila signalizace, tak by mohly vzniknout zmatky. Tato 
myšlenka byla potvrzena, i když ne naprosto jednoznačným výsledkem, což připisuji 
tomu, že je zde zahrnut vývoj 30 let, což už je velký prostor pro úpravy a změny. Celkový 
počet 22 obrázků považuji za dostačující, avšak pro přesnější měření by byl vhodný 
vzorek několikanásobně vyšší, což pro tuto práci nebylo možné z prostorových důvodů 
zařadit. 
 
Hypotéza č. 6 
Předpokládám, že pravidla vychází od roku 1987 v pravidelných intervalech jednou za 4 
roky. 
Moje hypotéza se nepotvrdila. Díky získaným materiálům bylo možné zjistit, že pravidla 
do roku 1998 vycházela ne zcela pravidelně. Díky setřídění jednotlivých pravidel a 
následnému vyhodnocení je prokazatelné, že od roku 1998 pravidla vychází 
v pravidelném cyklu. K získání následujících informací sloužila především historická 
pravidla, která byla prozkoumána a následně vyhodnocena.  Jako sekundární zdroj 
posloužila emailová komunikace s Vladimírem Šindlerem, předsedou komise 
rozhodčích, a internetové zdroje. Vladimír Šindler se v emailové komunikaci zmiňuje, že 
pravidla pravidelně vychází v cyklech od roku 1996, tuto informaci jsem porovnával 
s dostupnými zdroji a dospěl jsem k názoru, že to není možné a prokazatelně vychází od 
roku 1998, což mi bylo potvrzeno i při rozhovoru s Milanem Antošem. Domnívám se, že 
se pan Vladimír Šindler přepsal a zaměnil čísla, i přesto komunikace s ním byla pro mou 
práci velmi přínosná.  
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Hypotéza č. 7 
Předpokládám, že v novějších pravidlech ledního hokeje bude o více než 50 % více 
pravidel než v těch platných v roce 1987. 
Moje hypotéza se potvrdila. Pro získání informací pro tuto část byla využita komparativní 
metoda, jednak pravidel z roku 1987 a pravidel z roku 2017, ale pro zachycení celkového 
vývoje byla využita i pravidla z ostatních let. Všechna pravidla byla prozkoumána a 
postupně vyhodnocována podle jednoznačného kódu, díky čemuž mohla vzniknout 
obecně platná informace ohledně počtu pravidel v jednotlivých letech. Pravidla v průběhu 
let prochází změnami, co se týče i číslování a zaznamenávání pravidel, přičemž tato práce 
si zadala úkol počty sjednotit a vyhodnotit. 
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8. Závěry 
Ve své práci jsem se zaměřil na vývoj hokejových pravidel v českých zemích od roku 
1987 do současnosti. Svůj výzkum jsem primárně získával komparativní metodou 
z pravidel ledního hokeje v českých zemí v určitých letech, následně formou rozhovoru 
se třemi předními osobnostmi ledního hokeje v České republice.  
Ze stanovených 8 hypotéz se mi 5 potvrdilo a 3 nepotvrdily. 
Ze zjištěných zkušeností jsem na základě poznatků získaných verifikací hypotéz dospěl 
k následujícím závěrům: 
 

1. V první hypotéze jsem předpokládal, že počet odstavců v novějších pravidlech 
bude o více než 50 % větší než v těch, která platila roku 1987. Po vyhodnocení 
výsledků bylo jasně patrné, že má domněnka se potvrdila, celkový nárůst pravidel 
je mnohem razantnější, než byl předpokládaný výsledek. Celkově se počet 
nových pravidel od roku 1987 do roku 2017 zvýšil o 217 %. 

 
2. V druhé hypotéze jsem se domníval, že více než 50 % pravidel platných v roce 

1987 jsou platné i v roce 2017. Následující předpoklad se po komparaci 
vybraných pravidel nepotvrdil. V této části se námi pozorovaný vzorek 
„stejných pravidel“ umístil na předposledním místě s celkově 6,6 %, před 
pravidly, která platila dříve. Před nimi byla pravidla „nová“, která se dříve 
nevyskytovala, a nejvyšší zastoupení 58 % měla možnost „změněné“.  
 

3. Ve třetí hypotéze bylo předpokládáno že nová pravidla vznikají ve více než 25 % 
v důsledku zrychlování hry a nárůstu moderní technologie. Na základě výsledků 
mého výzkumu se to potvrdilo. Konkrétní důvody jsou: Bezpečnost 37,5 %, 
technologie 37,5 %, finance 12,5 % a zrychlování hry 12,5 %. Námi vybraný 
vzorek, tedy technologie a zrychlování hry, mají 50 %. 
 

4. Ve čtvrté hypotéze se potvrdilo, že existují pravidla věnovaná pouze ženskému 
hokeji a jejich počet je v pravidlech z roku 2017 o 300 % větší, což je 
způsobeno, že roku 1987 byla nula (pro procentuální výpočet 1) pravidel a roku 
2017 tři. 
 

5. V páté hypotéze jsem pracoval s názorem, že signalizace rozhodčích zůstala z 50 
% a více stejná. Tato domněnka se mi na základě výzkumu potvrdila. Signalizace 
zůstala z 54,5 % stejná. 
 

6. V šesté hypotéze bylo předpokládáno, že pravidla vychází v pravidelných 
intervalech jednou za 4 roky. Tento názor se po zkoumání jednotlivých materiálů 
zcela nepotvrdil. Bylo by možné tuto myšlenku potvrdit s ověřením až od roku 
1998. Bohužel dřívější pravidla dokonce vyvracejí možnost vycházení 
v pravidelných cyklech. Pravidla vychází v pravidelném čtyřletém cyklu od 
roku 1998. 
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7. V sedmé hypotéze, jsem předpokládal, že v novějších pravidlech ledního hokeje 
bude o více než 50 % více pravidel než v těch platných v roce 1987. Následující 
domněnka se mi na základě výzkumu potvrdila. Pravidel v roce 2017 je o 181 % 
více než v roce 1987. 

 
Jsem si vědom toho, že počet respondentů nebyl takový, abych z toho mohl vyvozovat 
obecně platné závěry. 
 
Tato práce má široký záběr využitelnosti, může být využita jako informativní pro 
všechny, kteří by se chtěli dozvědět o vývoji pravidel. Dále pak ji lze použít pro hráče a 
trenéry ledního hokeje, které zajímá odkud a jakým směrem se hokej posunul za 30 let. 
Dále bych ji doporučil orgánům, které se zabývají vývojem pravidel. Tato práce by mohla 
sloužit jako pomocný zdroj informací při tvorbě pravidel.  
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10. Přílohy 

10.1 Příloha č.1 otázky na rozhovor  
(určený pro osoby vybrané pro rozhovor) 
 

 
Otázky na rozhovor 

 
1. POROVNÁNÍ POČTU ODSTAVCŮ V PRAVIDLECH Z ROKU 1987 

S ROKEM 2017 
(Počet odstavců nám ukazuje, jaký je propastný rozdíl mezi pravidly z roku 1987 a těmi 
platnými v roce 2017, jedná se o nárůst o 217 %, tento fakt nám jednoznačně naznačuje, 
že pravidla, která dříve platila, se drastickým způsobem změnila.) 
 
Co mohlo být příčinou pro zvýšení počtu odstavců o 217 %? 
 

2. VYHODNOCENÍ PRAVIDEL 
(Nejméně zastoupená možnost: Dříve platné má pouze 2 pravidla, což je 6,5 %, to jsou 
pravidla, se kterými se už nyní nesetkáme. Celkem 5 pravidel je stejných, tato pravidla 
jsou identická už 30 let, jedná se o 16 %. Změněných pravidel je jednoznačně nejvíce 
jedná se o 58 %, pravidel, která vychází z původních, ale nějakým způsobem jsou 
upravena, či doplněna.  Nově vzniklých pravidel je 19,5 %.) 
 
Čím si vysvětlujete fakt, že od roku 1987 do roku 2017 se nezměnilo pouze 6,5 % 
pravidel a oproti tomu bylo upraveno 58 % stávajících pravidel? 
Jak je možné, že z celkového počtu je 19,5 % nově vzniklých a 6,5 % se nezměnilo? 
 

3. ÚČAST OBOU POHLAVÍ 
(Pravidla z roku 2017 se konkrétně zaměřují na to, že není možnost, aby se muž účastnil 
ženské akce a žádná žena se nesmí účastnit mužské. V dřívějších pravidlech se podobná 
možnost nenabízela.) 
 
Jaký myslíte, že byl důvod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo přínosné? 
 

4. FUNKCIONÁŘI TÝMU A TECHNIKA 
Zajímavá novinka je, že na hráčských lavicích jsou zakázané videozařízení, počítače, 
chytré telefony, Ipady nebo jiné typy elektronické pomoci nebo konzultace. Takovéto 
pravidlo v pravidlech z roku 1987 chybí, zřejmě proto, že dříve takovéto možnosti ani 
nebyly.) 
 
Jaký myslíte, že byl důvod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo přínosné? 
  



 

 73 
 

5. FLUORESKUJÍCÍ MATERIÁL 
(Fluoreskující materiál, s takovýmto termínem se setkáváme až v novějších pravidlech, 
žádná podobná pravidla se v dřívějších pravidlech nevyskytují, ani jako doplnění jiného 
pravidla.) 
 
Jaký myslíte, že byl důvod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo přínosné? 
 

6. KOMERČNÍ PŘESTÁVKA 
(Takovéto pravidlo se ve starším vydání neobjevovalo, jedná se o situace, že do utkání 
IIHF, které je vysíláno televizí, jsou zařazeny dvě komerční přestávky v každé třetině.) 
 
Jaký myslíte, že byl důvod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo přínosné? 
 

7. NEDOVOLENÝ ZÁSAH TĚLA (ŽENY) 
(Ženský hokej nepovoluje bodyčekovat soupeřku, za takovéto jednání může být uložen 
menší trest, větší trest, či trest ve hře.) 
 
Jaký myslíte, že byl důvod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo přínosné? 
 

8. UŽITÍ BRANKOVÉHO VIDEOROZHODČÍHO K URČENÍ GÓLU 
(Možnost využít brankového videorozhodčího se dříve nevyskytovala, v pravidlech 
z roku 1987 se s podobnou osobou vůbec nesetkáváme a veškerá rozhodnutí byla 
výhradně na rozhodčím.) 
 
Jaký myslíte, že byl důvod pro tvorbu tohoto pravidla? 
Proč se toto pravidlo nevyskytovalo v roce 1987? 
Myslíte, že je toto pravidlo přínosné? 
 

9. ŽENSKÝ HOKEJ 
(celkový počet pravidel, která definují ženský hokej vzrostl o 300 %, situace je primárně 
zapříčiněna tím, že roku 1987 se nevyskytovalo ani jedno pravidlo, které by se zabývalo 
ženským hokejem.) 
 
Jaký je podle vašeho názoru důvod pro zvýšení pravidel týkajících se žen od roku 
1987 do roku 2017 o 300 %? 
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10. SIGNALIZACE ROZHODČÍCH 
(signalizace rozhodčích prošla změnami, ze vzorku 12 párů obrázků zůstala 54,5 %  stejná 
a 44,5 % se různými způsoby změnila. V tomto případě nelze jednoznačně tvrdit, zda se 
většina signalizace obměnila, či zůstala stejná.) 
 
Z jaké příčiny zůstala signalizace rozhodčích z 54,5 % stejná? 
 

11. VYDÁVÁNÍ PRAVIDEL 
(Při prozkoumání pravidel je patrné, že pravidelný čtyřletý cyklus nelze plně potvrdit. 
Publikace z roku 1986, po kterých s největší pravděpodobností následují pravidla platná 
od roku 1995, jednoznačně vyvrací možnost, že by mohl být čtyřletý cyklus v těchto 
letech. Následují pravidla platná od roku 1998, navazují na již zmíněná z roku 1995, což 
je dalším důkazem o narušení rytmu, protože pravidla vyšla už po 3 letech. Po roce 
1998 se vydávání pravidel ustálilo do přesného cyklu a pravidla vchází v platnost 
s precizní přesností jednou za 4 roky.) 
 
Jaký máte názor na zjištění, že pravidla vychází v pravidelném rytmu až od roku 
1998 a předtím vycházela poměrně nahodile? 
 

12. VÝVOJ POČTU PRAVIDEL 
(I když je nárůst postupný, tak pokud se zaměříme na porovnání nejstarších zkoumaných 
pravidlech a těch nejnovějších, tak nárůst je z 80 na 225, což je více o 181 %, toto zjištění 
poukazuje na poměrně zajímavý fakt.) 
 
Čemu připisujete důvod pro fakt, že pravidel od roku 1987 do roku 2017 přibylo o 
181 %? 
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