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TISKOVÁ INFORMACE 
 
VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH SCHVÁLIL STRUKTURU NIŽŠÍCH A 

MLÁDEŽNICKÝCH SOUTĚŽÍ 

 
Výkonný výbor ČSLH schválil strukturu nižších a mládežnických soutěží, 
upravující s platností pro nadcházející čtyři sezóny počty jejich účastníků, 
stejně jako pravidla pro postupy a sestupy. 

V nejbližších dvou ročnících dojde na základě sportovních výsledků – 
umístění v tabulce, přímých sestupů a baráží – k redukci počtu účastníků I. 
ligy ČR ze 17 na 14 a nejvyšší juniorské soutěže z 19 nebo 20 na 14. V 
nejvyšší dorostenecké soutěži se podle dřívějšího rozhodnutí sníží již po 
letošní sezóně počet účastníků ze 30 na 24. Cílového stavu bude dosaženo 
od sezóny 2022/23, kdy dojde rovněž ke sjednocení principu přímých 
sestupů a postupů. 

„S nižšími počty mužstev vzrostou konkurence a kvalita soutěží,“ uvedl 
prezident Českého hokeje Tomáš Král. „K uvedenému cíli chceme dospět 
sportovní cestou, rozloženou na dvě sezóny, v jejichž průběhu si přes 
probíhající zeštíhlení budou moci prostřednictvím baráží vybojovat postup i 
celky z nižších pater. Vznikne tak výkonnostní, vzhůru se zužující pyramida 
otevřených soutěží, propojených principem přímých sestupů a postupů.“          

V I. lize ČR bude v sezóně 2020/21 nastupovat 17 mužstev, z nichž 
poslední sestoupí a předposlední bude účast obhajovat v baráži. V sezóně 
2021/22 bude mít soutěž 16 účastníků, dva poslední sestoupí a třetí 
nejhorší tým čeká baráž. Od sezóny 2022/23 bude v I. lize ČR nastupovat 
14 mužstev, z nichž poslední sestupuje přímo a bude nahrazen vítězem II. 
ligy ČR. 

Ve II. lize ČR bude v sezóně 2020/21 nastupovat 27 mužstev, z nichž dvě 
sestoupí a nahradí je dva postupující. V sezóně 2021/22 vzroste počet 
účastníků na 28, přímo sestupovat budou dva a dva další budou účast 
obhajovat v baráži s vítězi krajských kvalifikací. Od sezóny 2022/23 bude 
mít II. liga ČR 28 účastníků se dvěma přímo sestupujícími a postupujícími. 

V nejvyšší juniorské soutěži bude v sezóně 2020/21 nastupovat – 
v závislosti na účasti EC Red Bull Salzburg, případně na doplnění podle 
Soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH – 19 či 20 mužstev. Při devatenácti 
účastnících by přímo sestupovala tři mužstva a čtvrté nejhůře umístěné by 
účast obhajovalo v baráži. Při dvaceti účastnících by sestupovala čtyři 
mužstva a jedno další by čekala baráž. V sezóně 2021/22 bude v soutěži 
16 účastníků, z nichž dva sestoupí, zatímco třetí nejhorší tým bude soutěž 
obhajovat v baráži. Od sezóny 2022/23 bude mít nejvyšší juniorská soutěž 



14 účastníků s jedním přímo sestupujícím a postupujícím. Postup z baráže 
ani přímé postupy nebudou – stejně jako v probíhající sezóně – podmíněny 
statusem Akademie Českého hokeje. 

Ve druhé nejvyšší juniorské soutěži bude i nadále nastupovat 14 mužstev. 
V sezóně 2020/21 přímo sestoupí tři a v sezóně 2021/22 dvě z nich s tím, 
že vždy jedno další čeká baráž. Od sezóny 2022/23 bude čtrnáctičlenná 
soutěž hrána s jedním přímo sestupujícím a postupujícím. 

Nejvyšší dorostenecká soutěž bude mít od sezóny 2020/21 24 účastníků, 
vždy se dvěma přímo sestupujícími a postupujícími.              
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