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HLÁŠENÍ HLASATELE 
V UTKÁNÍCH S BRANKOVÝM VIDEOROZHODČÍM  

A TRENÉRSKOU VÝZVOU 
Situace Hlášení 

PŘED UTKÁNÍM Přivítání Dobré odpoledne / Dobrý večer, vítáme vás na utkání … (soutěž)  
mezi týmy ……   a ….. . 

 Sestavy Sestava týmu …   
brankáři (čísla, jména, příjmení – v pořadí podle čísel dresů), 
obránci (čísla, jména, příjmení – v pořadí podle čísel dresů), 
útočníci (čísla, jména, příjmení – v pořadí podle čísel dresů), 
hlavní trenér (jméno, příjmení), 
asistenti trenéra (jména, příjmení – v abecedním pořadí). 

 Rozhodčí Hlavní rozhodčí … (jméno/a, příjmení – v abecedním pořadí)) 
čároví rozhodčí … (jména, příjmení – v abecedním pořadí)). 

BĚŽNÁ HLÁŠENÍ Zakázané uvolnění Zakázané uvolnění. 
Ofsajd Ofsajd. 

 Úmyslný ofsajd Úmyslný ofsajd. 
 Přihrávka rukou Přihrávka rukou. 
 Hra vysokou holí Hra vysokou holí. 
 Útočící hráč 

v brankovišti 
Útočící hráč v brankovišti. 

 Korektura času  (Dvě) vteřiny hracího času budou nahrazeny. 
 Střídání brankářů Čas …, střídání brankářů týmu … .  

Nastoupil brankář číslo (číslo, jméno, příjmení). 
 Chybné střídání  

za brankáře 
Hra byla přerušena pro předčasný vstup hráče z hráčské lavice. 

 Oddechový čas  Tým … si vyžádal oddechový čas. 
  Konec oddechového času. 
 Komerční přestávka Komerční přestávka. 
 Poslední minuty · Probíhá poslední minuta první třetiny. 

· Probíhá poslední minuta druhé třetiny. 
· Probíhají poslední dvě minuty třetí třetiny. 

GÓLY Gól – vstřelení Čas …, gól týmu … vstřelil hráč číslo (číslo, jméno, příjmení), 
asistence hráč(i) číslo (číslo, jméno, příjmení)  
a číslo (číslo, jméno, příjmení). 

 Gól – oprava, 
doplnění 

Oprava / doplnění asistence / zrušení asistence … (prvního) gólu 
týmu … v čase … . Gól vstřelil hráč číslo (číslo, jméno, příjmení), 
asistence hráč(i) číslo (číslo, jméno, příjmení)  
a číslo (číslo, jméno, příjmení).  
(Při opravě, doplnění a zrušení asistence bude gól vždy ohlášen kompletně.) 

 Gól – neuznání Gól nemůže být uznán, 
· protože hra byla přerušena. 
· protože puk přešel zcela za úroveň brankové čáry po vypršení času 

na konci třetiny / prodloužení. 
· protože puk nepřešel zcela za úroveň brankové čáry. 
· pro posunutí branky. 
· protože útočící hráč byl v brankovišti. 
· protože došlo k nedovolenému bránění brankáři. 
· protože byl dosažen zjevným kopnutím. 
· pro usměrnění puku do branky rukou / hlavou / částí těla. 
· protože se puk odrazil do branky od rozhodčího. 
· protože byl puk zasažen vysokou holí. 
· protože dosažení gólu předcházela přihrávka rukou. 

 Přiznaný gól Čas … , přiznán gól ve prospěch týmu … za … (přestupek).  
Provinil se hráč týmu … číslo (číslo, jméno, příjmení).  
Gól přiznán hráči týmu … číslo (číslo, jméno, příjmení),  
asistence hráč(i) číslo (číslo, jméno, příjmení). 
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Situace Hlášení 
ZKOUMÁNÍ 
VIDEOZÁZNAMU 
Z ROZHODNUTÍ 
HLAVNÍHO 
ROZHODČÍHO 
NEBO VIDEO-
ROZHODČÍHO 

Před zkoumáním 
videa 

Na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího je gólová situace 
zkoumána brankovým videorozhodčím. 

 Na základě upozornění brankového videorozhodčího je gólová 
situace přezkoumána pomocí videa. 

 Na základě rozhodnutí hlavního rozhodčího je konzultováno 
s brankovým videorozhodčím nastavení časomíry. 

  Prohlíží se záznam hry. 
(Např. pro rychlou informaci při rozsvícení majáku videorozhodčím.) 

 Po přezkoumání 
videa 
– gól je uznán 

Na základě zkoumání gólové situace brankovým videorozhodčím 
bylo rozhodnuto, že: 
· gólu nebylo dosaženo zjevným kopnutím puku útočícím hráčem 

a gól je uznán. 
· gólu nebylo dosaženo vysokou holí útočícím hráčem a gól je 

uznán. 
· gólu nebylo dosaženo úmyslným nasměrováním puku rukou 

útočícím hráčem a gól je uznán. 
· gólu nebylo dosaženo úmyslným nasměrováním puku částí těla 

útočícím hráčem a gól je uznán. 
· puk zcela přešel za úroveň brankové čáry a gól je uznán. 
· puk zcela přešel za úroveň brankové čáry dříve, než byla branka 

posunuta, a gól je uznán. 
· útočící hráč byl v bezprostřední gólové příležitosti před tím, 

než byla branka posunuta, a gól je uznán. 
· puk přešel za úroveň brankové čáry před uplynutím hrací doby 

a gól je uznán. 
· gólu nebylo dosaženo odrazem puku od rozhodčího na ledě 

a gól je uznán. 
· gól je uznán, přestože rozhodčí zapískal poté, co ztratil puk 

z dohledu, ale výsledek akce tím nebyl ovlivněn a puk vnikl do 
branky při pokračující hře.  

pokud bylo zkoumáno více důvodů, ohlásí se všechny, např.: 
· gólu nebylo dosaženo vysokou holí útočícím hráčem, puk přešel 

za úroveň brankové čáry před uplynutím hrací doby a gól je uznán. 
Následuje obvyklé hlášení gólu (čas, střelec gólu, asistence …). 

 Po přezkoumání 
videa 
– gól není uznán 

Na základě zkoumání gólové situace brankovým videorozhodčím 
bylo rozhodnuto, že: 
· gólu bylo dosaženo zjevným kopnutím puku útočícím hráčem a gól 

nemůže být uznán. 
· gólu bylo dosaženo vysokou holí útočícím hráčem a gól nemůže 

být uznán. 
· gólu bylo dosaženo úmyslným nasměrováním puku rukou / částí 

těla útočícím hráčem a gól nemůže být uznán. 
· puk zcela nepřešel za úroveň brankové čáry a gól nemůže být 

uznán. 
· puk zcela nepřešel za úroveň brankové čáry dříve, než byla branka 

posunuta, a gól nemůže být uznán. 
· útočící hráč nebyl v bezprostřední gólové příležitosti před tím, 

než byla branka posunuta, a gól nemůže být uznán. 
· puk by nevnikl do branky v místě jejího obvyklého umístění 

a gól nemůže být uznán. 
· branka byla posunuta útočícím hráčem a gól nemůže být uznán. 
· puk přešel za úroveň brankové čáry po uplynutí hrací doby 

a gól nemůže být uznán. 
· gólu bylo dosaženo odrazem puku od rozhodčího na ledě 

a gól nemůže být uznán. 
 Pokud je zkoumání 

videozáznamu 
neprůkazné 

Žádný ze záběrů zkoumaných brankovým videorozhodčím není 
průkazný, platí původní rozhodnutí hlavního rozhodčího učiněné na 
ledě a gól je / není uznán. 

 Nastavení času 
po konzultaci 
s videorozhodčím 

Po konzultaci s brankovým videorozhodčím  
· je nastaven přesný čas na časomíře 
· je ponechán čas na časomíře. 
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Situace Hlášení 
TRENÉRSKÁ 
VÝZVA 

Po přijetí trenérské 
výzvy 

Tým … využívá trenérské výzvy k posouzení porušení pravidel 
o brankovišti a nedovoleného bránění brankáři při vstřelení gólu. 

  Tým … využívá trenérské výzvy, protože se domnívá, že před 
vstřelením gólu měla být přerušena hra z důvodu události způsobené 
útočícím týmem v útočném pásmu. 
(Pokud je hlasateli ohlášen přesnější důvod zkoumání, např. přihrávka 
rukou, ohlásí jej.) 

O TRENÉRSKOU 
VÝZVU ŽÁDAL 
BRÁNÍCÍ TÝM,  
HLÁŠENÍ PO 
PROZKOUMÁNÍ 

- gól uznán 
- zkoumáno 

brankoviště 
/nedovolené 
bránění brankáři, 

Přezkoumáním bylo zjištěno, že k porušení pravidel o brankovišti 
ani k nedovolenému bránění brankáři nedošlo.  
Gól je uznán. Rozhodnutí rozhodčích na ledě zůstává v platnosti.  
Trenérská výzva týmu …. nebyla úspěšná a týmu je uložen menší 
trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. * 

 - gól neuznán  
- z důvodu 

nedovoleného 
bránění brankáři, 

Po přezkoumání bylo rozhodnutí rozhodčího na ledě změněno.  
Gól není uznán.  
Došlo k nedovolenému bránění brankáři.  

 - gól neuznán  
- z důvodu 

porušení pravidel 
o brankovišti, 

Po přezkoumání bylo rozhodnutí rozhodčího na ledě změněno.  
Gól není uznán.  
Došlo k porušení pravidel o brankovišti.  

 - gól uznán, 
- zkoumána  

možná událost 
v útočném pásmu 

Přezkoumáním bylo zjištěno, že před vstřelením gólu nedošlo  
k žádné události způsobené útočícím týmem v útočném pásmu, 
pro kterou by měla být přerušena hra. 
Gól je uznán. Rozhodnutí rozhodčích na ledě zůstává v platnosti.  
Trenérská výzva týmu …. nebyla úspěšná a týmu je uložen menší 
trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. * 

 - gól neuznán 
- zkoumána  

možná událost 
v útočném pásmu 

Po přezkoumání bylo rozhodnutí rozhodčího na ledě změněno. 
Před vstřelením gólu došlo k přihrávce rukou / hře vysokou holí … 
útočícím týmem v útočném pásmu a měla být přerušena hra. 
Gól není uznán a časomíra se vrátí do času, kdy se stal přestupek, 
po kterém měla být hra přerušena. 

O TRENÉRSKOU 
VÝZVU ŽÁDAL 
ÚTOČÍCÍ TÝM,  
HLÁŠENÍ PO 
PROZKOUMÁNÍ 

- gól uznán 
- zkoumáno 

brankoviště 
/nedovolené 
bránění brankáři 

Po přezkoumání bylo rozhodnutí rozhodčích na ledě změněno.  
Gól je uznán.  
Nedošlo k nedovolenému bránění brankáři ani k porušení pravidel 
o brankovišti.  

 - gól neuznán 
- zkoumáno 

nedovoleného 
bránění brankáři 

Přezkoumáním bylo zjištěno, že došlo k nedovolenému bránění 
brankáři.  
Gól není uznán.  
Rozhodnutí rozhodčích na ledě zůstává v platnosti.  
Trenérská výzva týmu …. nebyla úspěšná a týmu je uložen menší 
trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. * 

 - gól neuznán 
- zkoumáno 

brankoviště 

Přezkoumáním bylo zjištěno, že došlo k porušení pravidel 
o brankovišti.  
Gól není uznán.  
Rozhodnutí rozhodčích na ledě zůstává v platnosti.  
Trenérská výzva týmu …. nebyla úspěšná a týmu je uložen menší 
trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. * 

HLÁŠENÍ VE 
ZVLÁŠTNÍCH 
PŘÍPADECH 
SOUVISEJÍCÍCH 
S TRENÉRSKOU 
VÝZVOU 

Tým oznámil využití 
trenérské výzvy, 
a současně má být 
situace přezkoumá-
na z rozhodnutí  
HR či BVR 

Tým … využívá trenérské výzvy. Před touto výzvou má přednost 
zkoumání na základě rozhodnutí …. (hlavního rozhodčího / 
videorozhodčího), zda … 

 Rozhodčími byl gól 
neuznán pro přeru-
šení hry před tím, než 
puk překročil úroveň 
brankové čáry 

Trenérská výzva nemůže být uplatněna, protože došlo k přerušení 
hry ještě před tím, než puk překročil úroveň brankové čáry. 

 Pokud dojde 
k nefunkčnosti 
systému 

Trenérskou výzvu nelze využít, protože systém trenérské výzvy není 
plně funkční. Týmu … zůstává možnost využít svůj oddechový čas. 

 
 

 * pokud je trenérská výzva neúspěšná ve druhém a dalších případech: 
Trenérská výzva týmu …. byla … (podruhé / potřetí) neúspěšná, týmu 
je uložen dvojitý menší trest pro hráčskou lavici za zdržování hry. 
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Situace Hlášení 
TRESTY Trest – uložení Čas …, vyloučen hráč týmu … číslo (číslo, jméno, příjmení), (druh 

trestu), (přestupek). 
 Druh trestu · 2 minuty 

· 2 plus 2 minuty 
· 5 minut 
· osobní 10-ti minutový trest 
· osobní trest do konce utkání 
· trest ve hře 
a jejich další kombinace pomocí „plus“ 

 Přestupek · bitka 
· bodnutí koncem hole (příp. „pokus o“) 
· bodnutí špičkou hole (příp. „pokus o“) 
· držení 
· držení hole 
· faul kolenem 
· faul loktem 
· fyzické napadání rozhodčích 
· hákování 
· hození hole / předmětu 
· hraní bez helmy 
· hrubost 
· kopnutí 
· kousnutí 
· krosček 
· nafilmovaný pád / přihrávání 
· napadání rozhodčích 
· napadení 
· naražení zezadu 
· nebezpečná výstroj 
· nedovolená hůl 
· nedovolená výstroj 
· nedovolené bránění 
· nedovolené bránění brankáři 
· nedovolený zásah tělem (ženy) 
· nesportovní chování 
· odmítnutí zahájit hru 
· opuštění hráčské lavice 
· opuštění trestné lavice 
· plivnutí 
· podkopnutí 
· podrážení 
· příliš mnoho hráčů na ledě 
· sekání 
· sevření puku rukou 
· tahání za vlasy / helmu / mřížku 
· úder hlavou 
· vražení na mantinel 
· vysoká hůl 
· nedovolený zásah do oblasti hlavy a krku 
· zásah do nohou 
· zásah proti divákům 
· zdržování hry – zahrání puku mimo hřiště 

 – úmyslné zahrání puku mimo hřiště 
 – porušení postupu vhazování  
 – úprava výstroje – posunutí branky 
 – padnutí na puk – zašlapování puku 
 – oslavu gólu – pozdní nástup 
 – brankářem (zahrnuje všechna zdržování brankářem) 
– neúspěšná trenérská výzva (hlášení viz trenérská výzva) 

· zlomená hůl 
· zraněný hráč odmítající opustit led 
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Situace Hlášení 
TRESTY Trest  

pro hráčskou lavici 
Čas …, tým  potrestán dvouminutovým trestem pro hráčskou lavici 
za (přestupek). Trest odpyká hráč číslo (číslo, jméno, příjmení). 

 Trest  
pro brankáře 

Čas … potrestán brankář týmu … číslo (číslo, jméno příjmení), (druh 
trestu), (přestupek). Trest odpyká hráč číslo (číslo, jméno, příjmení). 

 Trest  
pro funkcionáře 

Čas … potrestán funkcionář týmu …, (druh trestu), (přestupek). Trest 
odpyká hráč číslo (číslo, jméno, příjmení). 

 Současně uložené 
tresty 

Čas … vyloučeni hráči:  
týmu ... (hostující tým) 
týmu ... (domácí tým) 
(hlášení o počtu hráčů). 

 Hlášení o počtu 
hráčů 

· Tým … hraje v plném počtu. 
· Oba týmy hrají v plném počtu. 
· Týmy hrají ve stejném počtu. 
· Tým … hraje v oslabení. 

 Trestné střílení Čas … za (přestupek) nařízeno trestné střílení.  
Provinil se hráč týmu … číslo (číslo, jméno, příjmení).  
Trestné střílení provede hráč týmu … číslo (číslo, jméno, příjmení). 

 Neuložení trestu 
po gólu dosaženém 
z výhody 

Hlášení podle Gól – vstřelení 
Signalizovaný trest se neukládá. 

PORUCHA 
ČASOMÍRY 

Porucha časomíry Dámy a pánové, čas utkání je měřen na ručních stopkách. 
Informace o čase · V(e) (druhé) třetině odehráno (15) minut a (20) vteřin / sekund. 

nebo 
· Do konce třetiny zbývá (4) minut(y) a (40) vteřin / sekund. 

 Informace 
o trestech 

Zbývající čas trestů: (1) minuta a (30) vteřin / sekund zbývá hráči 
týmu … číslo (číslo, jméno, příjmení). 

 Přechod 
na časomíru 

Dámy a pánové, čas utkání je opět měřen na časomíře. 

PRODLOUŽENÍ, 
NÁJEZDY, KONEC 
TŘETINY 
A UTKÁNÍ 

Informace 
o prodloužení 

Jelikož je stav utkání po skončení základní hrací doby nerozhodný, 
po 3-minutové (15-minutové) přestávce následuje 5-minutové (10-
minutové, 20-minutové) prodloužení s náhlým vítězstvím. 

Informace 
o samostatných 
nájezdech 

Jelikož je stav utkání po skončení prodloužení nerozhodný, po 
úpravě ledové plochy následují samostatné nájezdy k určení vítěze 
utkání. 

 Samostatný nájezd Tým … , číslo (číslo, jméno, příjmení) 
 Stav utkání · Stav utkání po první třetině:  

(domácí) – (hosté) (0:0). 
· Stav utkání po druhé třetině:  

(domácí) – (hosté) (0:0). 
· Stav utkání po třetí třetině:  

(domácí) – (hosté) (0:0). 
· Stav utkání po prodloužení:  

(domácí) – (hosté) (0:0). 
· Konečný stav utkání:  

(domácí) – (hosté) (1:0)  
(po prodloužení, po samostatných nájezdech). 

 


