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Pravidla LH
� nové vydání každé 4 roky
� 2014-2018 – vychází nové vydání pravidel

STÁVAJÍCÍ FORMA:
� Pravidla LH – pravá strana text, levá strana obrázky, vysvětlení,...
� Kniha příkladů k pravidlům LH – Casebook

� používána od roku 1998

� ...přes řadu pozitiv se dala najít i negativa:
� změny a přidávání nových odstavců bez kontextu
� zdvojování informací v obsahu, konflikt s jinými pravidly
� nejednoznačné pojmy a definice používané v různých významech
� obrázky a nákresy potřebují revizi

� ROZHODNUTÍ IIHF → Pravidla kompletně přepsat



Pravidla LH
ROZVRŽENÍ NOVÝCH PRAVIDEL:

� Pravidla LH budou mít více částí
� průběžné číslování pravidel od 1 do 225
� odstavce opatřeny malými římskými číslicemi (i, ii, iii, iv,...)
� text bez přerušení a bez dělení na pravou a levou stranu
� jiný styl a terminologie
� nové obrázky

� přibude něco nového, něco naopak bude vypuštěno

SOUVISLOSTI:
� zatím jen pracovní text
� definitivní anglické znění v září
� ...český překlad, tisk,...
� platnost od 1.července 2014

ZÁVĚR → používáme text pravidel 2010-2014 a prezentované změny



Nejdůležitější změny pravidel

� v této prezentaci – na webu KR KSLH Praha
http://www.rozhodci-praha.cz

� výchozí instruktážní video KR ČSLH – na webu ČSLH
http://www.cslh.cz
menu ČSLH → Dokumenty → Pravidla LH



Rozměry hřiště

� pro soutěže IIHF
60 m / 26 – 30 m

� Mistrovství světa
60 m / 30 m

� výjimky schvaluje IIHF



Rozměry hřiště

� výška mantinelu
1,17 m – 1,22 m nad ledem

NOVÉ:
1070 mm nad ledem
1100 nad povrch plochy (beton)

1,17 m – 1,22 m nad ledem



Ochranné sklo
� výška skla

� 160 cm – 200 cm – 4 m před brankovou čáru směrem ke střednímu pásmu
� 80 cm – delší strany hřiště vyjma hráčských lavic

NOVÉ:
� z tvrzeného skla nebo jiného materiálu
� s dostatečnou flexibilitou bez zpětného odrazu

� výška skla
� 2400 mm – 4 m před brankovou čáru směrem ke střednímu pásmu
� 1800 mm – delší strany hřiště vyjma hráčských lavic

� nejsou povoleny žádné otvory s výjimkou okénka pro komunikaci 
rozhodčího se zapisovatelem

� 160 cm – 200 cm – 4 m před brankovou čáru směrem ke střednímu pásmu
� 80 cm – delší strany hřiště vyjma hráčských lavic



Modré čáry
� modré čáry dělí hřiště na stejné části – na třetiny – pásma

NOVÉ:
� posun modrých čar o 1,5 m ke středu hřiště

� přímo udané rozměry

� modré čáry dělí hřiště na stejné části – na třetiny – pásma



Provádění vhazování

� první pokládá čepel při 
vhazování na své útočné 
polovině útočící hráč

NOVÉ:
� první pokládá čepel při 

vhazování na své obranné 
polovině bránící hráč

� změna neplatí pro rozestavění 
hráčů

� první pokládá čepel při 
vhazování na své útočné 
polovině útočící hráč



Sevření puku rukou
� při sevření puku rukou lze situaci řešit:

� ponecháním hry

� přerušením hry bez trestu

� přerušením hry s trestem

NOVÉ:
� při sevření puku rukou již nelze použít řešení, kdy dojde pouze k 

přerušení hry

� přerušením hry bez trestu



Provádění trestného střílení

� je povolena otočka, kdy se hráč otočí kolem vlastní osy a je neustále 
v pohybu směrem k brankové čáře

NOVÉ:

� při trestném střílení
� je zakázáno použít otočku
� je zakázán lakrosový pohyb hole s pukem

� je povolena otočka, kdy se hráč otočí kolem vlastní osy a je neustále 
v pohybu směrem k brankové čáře



Neuznání gólu
GÓL SE NEUZNÁ, JESTLIŽE:

� je branka vychýlena ze svého normálního postavení nebo 
konstrukce branky není celou plochou na ledě.

NOVÉ:
� gól se uzná i při vychýlení branky, pokud oba brankové kolíky 

jsou v ledu i brance a nebyla přerušena hra

� je branka vychýlena ze svého normálního postavení nebo 
konstrukce branky není celou plochou na ledě.



Menší změny pravidel

� prodloužení hole pro hráče měřící nad dva metry

� ochranná část lapačky může být z jednoho kusu (bez oddělené 
manžety)

� zavedení menšího trestu za nesportovní chování



NOVÉ:
� letos zavedený způsob posuzování
� po vzoru NHL
� neplatí v soutěžích žáků – platnost omezena pouze na soutěže 

vyšších kategorií (domácí ustanovení)

� dva druhy zakázaného uvolnění:
- „na dotek“ – dříve NHL, před časem i IIHF

- nebezpečné, honba za pukem � vážná zranění hráčů
- „automatické“ – to, které známe dnes

- bezpečnější, ale ztráta atraktivity na hře

� HYBRIDNÍ ZAKÁZANÉM UVOLNĚNÍ:
� hybridní – kombinace několika
� kombinuje pozitiva předchozích dvou druhů

- z „automatického“ bezpečnost
- z „na dotek“ atraktivitu a plynulost hry

Hybridní zakázané uvolnění



� v podstatě se jedná o zakázané uvolnění „na dotek“ s eliminací 
nebezpečného souboje o puk:

- ČR nečeká na to, kdo se první dotkne
- ČR tuto skutečnost predikuje
(tj. posoudí kdo má lepší možnost zahrát pukem jako první)

� při posuzování přibývá jeden důležitý atribut:
� původní – ZU je ZU
� nový – posuzuje se, kdo bude hrát pukem jako první

� smysl a výklad pravidla:
� podpora hry s pukem
� omezit přerušení hry a podpořit hru v koncových pásmech
� podpořit plynulost hry
� BEZPEČNOST HRÁČŮ JE NA PRVNÍM MÍSTĚ

� signalizace zůstává beze změn

Hybridní zakázané uvolnění



� určující skutečnosti:
� zda puk překročí brankovou čáru
� který hráč (bránící, útočící) má předpoklad se dotknout puku jako první

Předpoklad má:
� bránící hráč � zakázané uvolnění
� útočící hráč � není zakázané uvolnění

� není možné určit � zakázané uvolnění

� rozhodnutí musí být učiněno, než první z hráčů dosáhne 
pomyslné spojnice bodů na vhazování

� HZU není závodem o to, kdo bude jako první na pomyslné čáře

� podstatou je získat lepší pozici ve vztahu k puku

Hybridní zakázané uvolnění



ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ NASTANE KDYŽ:

� hráč vystřelí puk z kteréhokoliv místa na vlastní polovině hřiště do 
obranného pásma za brankovou čáru soupeře

� bránící tým nemá žádnou možnost hrát pukem před brankovou 
čárou

� brankář zůstává v brankovišti (nachází-li se mimo brankoviště při 
vystřelení puku...)

� puk zcela přejde brankovou čáru

� bránící hráč je v pozici, kdy může hrát pukem jako první

Hybridní zakázané uvolnění



ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ SE ZRUŠÍ KDYŽ:

� bránící hráč má možnost hrát pukem před brankovou čárou

� brankář opustí brankoviště

� útočící hráč je v pozici, kdy může hrát pukem jako první

Hybridní zakázané uvolnění



situace NO RACE:

� neprobíhá souboj o puk – ZU bude odpískáno v případě, že bránící 
hráč překoná svou obrannou modrou čáru

� přerušení hry – jakmile puk přejde brankovou čáru

Hybridní zakázané uvolnění



ČR MUSÍ UČINIT DVĚ ROZHODNUTÍ:

� musí rozhodnout, zda vyhozený puk z vlastní poloviny přejde 
brankovou čáru v útočném pásmu

� musí rozhodnout, kdo se může dotknout puku dříve – bránící či 
útočící hráč
� toto rozhodnutí nesmí být učiněno později, než první z hráčů dosáhne 

pomyslné spojnice bodů na vhazování v koncovém pásmu
� ...ale může být učiněno i dříve

���� ROZHODOVACÍ ZÓNA

Hybridní zakázané uvolnění



rozhodování o HZU:

� není důležitá pouze vzdálenost hráčů od puku

� podstatná také rychlost a směr dráhy puku

� Kdo bude hrát pukem jako první?

SITUACE
� puk obíhá podél mantinelu na druhou stranu hřiště

Hybridní zakázané uvolnění



posun ROZHODOVACÍ ZÓNY:

� puk obíhá podél mantinelu a vrací se zpět ke střednímu pásmu

� posouvá se rozhodovací zóna

Hybridní zakázané uvolnění



ZBYTEČNÝ TĚLESNÝ KONTAKT:

� je-li ZU odpískáno
� je třeba maximálně sledovat zbytečný tělesný kontakt mezi hráči

� není-li ZU odpískáno
� musí veškerá další hra probíhat v duchu pravidel a za přiměřeného fyzického 

kontaktu

Hybridní zakázané uvolnění


