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Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s. 
č. 135139 

upravující 
 

pravidla pro hru tělem ve věkové kategorii starších a 
mladších žáků a tresty za přestupky proti pravidlům 

ledního hokeje 
 
 

Článek I. 
PŮSOBNOST 

 
Tato směrnice upravuje pravidla pro hru tělem a tresty za přestupky proti pravidlům ledního 
hokeje v platném znění (dále také jako „Pravidla“) v utkáních mistrovských dlouhodobých a 
krátkodobých soutěží organizovaných řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 soutěžního 
a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „SDŘ“) ve věkové 
kategorii starších žáků (pro sezónu 2022-2023 se jedná o kategorii hráčů ročníku narození 
2009 a 2010) a věkové kategorii mladších žáků (pro sezónu 2022-2023 se jedná o kategorii 
hráčů ročníku narození 2011 a 2012). 
 
 

Článek II. 
HRA TĚLEM 

 
1. Ve smyslu Pravidel je hra tělem v utkáních ledního hokeje nedílnou součástí hry s tím, že 

tresty za přestupky proti Pravidlům upravují Pravidla. 
 
2. Se zvláštním přihlédnutím k věku hráčů účastnících se utkání mistrovských dlouhodobých 

a krátkodobých soutěží organizovaných řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve 
věkové kategorii starších žáků a věkové kategorii mladších žáků a značných rozdílů 
v tělesné konstituci jednotlivých hráčů v uvedenýché věkovýché kategoriíchi se v těchto 
utkáních hra do těla posuzuje dle Pravidel platných pro ženský hokej (zejména čl. 101.1. 
Pravidel). 

 
Článek III. 

TRESTY ZA PŘESTUPKY 
 
1. Druh a výše trestu za přestupek proti Pravidlům v utkání mistrovské dlouhodobé nebo 

krátkodobé soutěže organizované řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve 
věkové kategorii starších žáků upravují v plném rozsahu Pravidla. 

Za přestupek proti Pravidlům v utkání mistrovské dlouhodobé nebo krátkodobé soutěže 
organizované řídícím orgánem soutěže ve smyslu čl. 202 SDŘ ve věkové kategorii mladších 
žáků se trest dle Pravidel, není-li dále stanoveno jinak, neuloží s tím, že rozhodčí za každý 
jednotlivý přestupek nařídí tzv. „letmé trestné střílení“ (dále také jako „LTS“) - viz čl. IV této 
směrnice. 
 



2 / 5 
 

 
Článek IV. 

NAŘÍZENÍ A PROVEDENÍ TRESTNÉHO STŘÍLENÍ 
 
1. LTS se nařídí za přestupek hráče, funkcionáře nebo družstva klubu proti Pravidlům, za který 

by dle Pravidel: 

a) bylo nařízeno trestné střílení, nebo 

b) byl uložen menší trest s tím, že není-li dále stanoveno jinak, provinivší se hráč 
neusedne na trestnou lavici, ale pokračuje ve hře, nebo 

c) byl uložen větší trest + osobní trest do konce utkání s tím, že provinivší se hráč bude 
vykázán z utkání a bude nahrazen jiným hráčem, nebo 

d) byl uložen trest ve hře s tím, že provinivší se hráč bude vykázán z utkání a bude 
nahrazen jiným hráčem. 

 
2. LTS se nenařídí za přestupek hráče, funkcionáře nebo kolektivu družstva klubu proti 

Pravidlům, za který se dle Pravidel ukládá samostatně osobní trest, nebo samostatně 
osobní trest do konce utkání. V takovém případě bude při ukládání příslušného trestu 
postupováno dle Pravidel. 
 

3. V případě, že se hráč, funkcionář nebo kolektiv družstva klubu dopustí přestupku proti 
Pravidlům, rozhodčí bez ohledu na to, který hráč má v daný okamžik puk pod kontrolou, 
přeruší hru okamžitě, a to s výjimkou situace, kdy jsou hráči družstva klubu, jehož hráč byl 
faulován, v držení puku a nacházejí se v bezprostřední gólové příležitosti. 
 

4. V případě, že má být jednomu družstvu klubu ve stejném čase uloženo více trestů 
současně, bude nařízeno pouze jedno LTS. Další přestupky budou provinivšími se hráči, 
resp. hráči určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen hráčské 
lavici, brankáři, nebo funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu hráčů v poli. 
Obdobně bude postupováno v situaci, kdy bude témuž hráči uloženo více trestů v témže 
čase utkání, přičemž v takovém případě provinivší se hráč bude vykázán z ledu a bude 
nahrazen jiným hráčem do pole. Hráči odpykávající tresty na trestné lavici opustí trestnou 
lavici v prvním přerušení hry po uplynutí jejich trestů. 
 

5. V případě, že má být ve stejném čase uložen družstvům obou klubů shodný počet trestů 
(vyjma osobních trestů nebo trestů do konce utkání), LTS se nenařídí. Dvojitý menší trest 
se pro účely tohoto ustanovení považuje za jeden trest. Přestupky budou provinivšími se 
hráči, resp. hráči určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen 
hráčské lavici, brankáři, nebo funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu 
hráčů v poli. Hráči odpykávající tresty na trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním 
přerušení hry po uplynutí jejich trestů.  

 
6. V případě, že má být ve stejném čase uložen družstvům obou klubů vyšší, nikoliv však 

shodný, počet trestů, bude nařízeno pouze jedno LTS. Další přestupky budou provinivšími 
se hráči, resp. hráči určenými trenérem družstva klubu v případech, kdy bude trest uložen 
hráčské lavici, brankáři, nebo funkcionáři, odpykány na trestné lavici bez změny počtu 
hráčů v poli. Hráči odpykávající tresty na trestné lavici opustí trestnou lavici v prvním 
přerušení hry po uplynutí jejich trestů. 
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Článek V. 
PROVEDENÍ LETMÉHO TRESTNÉHO STŘÍLENÍ 

 
12.7. LTS provádí faulovaný hráč. V jiných případech a v případech, kdy faulovaný hráč 

nemůže z důvodu jeho zranění LTS provést, provádí LTS kterýkoliv hráč v poli určený 
trenérem družstva klubu. 
 

13. Při LTS je na ledě hráč provádějící LTS, pět jeho spoluhráčů, z toho nejvýše jeden brankář, 
a pět hráčů v poli a brankář z družstva soupeře. 
 

14. Rozestavení hráčů před provedením LTS musí být takové, že hráč provádějící LTS zaujme 
pozici u puku, který bude umístěn na středový bod pro vhazování, spoluhráči zaujmou 
pozici na modré čáře vzdálenější od branky, na kterou má být LTS prováděno, a to vždy na 
straně od osy hřiště blíže k hráčským lavicím a hráči bránícího družstva klubu zaujmou 
pozici na modré čáře vzdálenější od branky, na kterou mát LTS prováděno, a to vždy na 
straně od osy hřiště vzdálenější od osy hřiště. 
 

15. LTS zahajuje zapískáním rozhodčí. 
 

16. Zahájí-li hráč, který má provést LTS, provedení LTS předtím, než mu to umožní rozhodčí 
zapískáním, nebo jeho spoluhráči opustí stanovenou pozici na modré čáře před zapískáním 
rozhodčího, jímž bude dán pokyn k zahájení LTS, LTS se opakuje. LTS se bez náhrady zruší 
a hra bude pokračovat vhazováním na středovém bodu pro vhazování, pokud se hráč, který 
má provést LTS, nebo jeho spoluhráči dopustí druhého provinění v rámci téhož LTS ve 
smyslu věty předcházející. 
 

17. Opustí-li hráči bránícího družstva klubu stanovenou pozici na modré čáře před zapískáním 
rozhodčího, jímž bude dán pokyn k zahájení LTS, nebo brankář bránícího družstva vyjede 
z brankoviště dříve, než se hráč provádějící LTS dotkne puku, LTS se opakuje. LTS se zruší a 
družstvu klubu, jehož hráč měl provádět LTS, bude přiznán vstřelený gól, pokud dojde k 
druhému provinění v rámci téhož LTS ve smyslu věty předcházející. 
 

17. Bude-li v průběhu provádění LTS hráč provádějící LTS faulován, ať už hráčem v poli nebo 
brankářem, rozhodčí přeruší hru a nařídí opakování LTS. Dopustí-li se některý z bránících 
hráčů v poli nebo brankář faulu i v případě opakovaného LTS, LTS se zruší a družstvu klubu, 
jehož hráč měl provádět LTS, bude přiznán vstřelený gól. Za střelce gólu bude v zápise o 
utkání označen hráč, který měl LTS provést. 
 

17. Bude-li v průběhu provádění LTS hráč provádějící LTS faulován způsobem, za který by dle 
Pravidel rozhodčí uložil větší trest + osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře, LTS se 
zruší a družstvu klubu, jehož hráč měl provádět LTS, bude přiznán vstřelený gól. Za střelce 
gólu bude v zápise o utkání označen hráč, který měl LTS provést. Hráč, který se dopustí 
takového faulu v průběhu provádění LTS, bude vykázán z utkání a bude nahrazen jiným 
hráčem v poli. Do zápisu o utkání se faulujícímu hráči zapíše číslovka 20 odpovídající 
standardnímu označení uložení osobního trestu do konce utkání, resp. číslovka 25 
odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve hře. 
 

17. Bude-li v průběhu provádění LTS faulován bránící hráč některým ze spoluhráčů hráče 
družstva klubu, který provádí LTS, LTS se bez náhrady zruší a hra bude pokračovat 
vhazováním na středovém bodu pro vhazování. 
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17. Bude-li v průběhu provádění LTS faulován bránící hráč některým ze spoluhráčů hráče 

družstva klubu, který provádí LTS, způsobem, za který by dle Pravidel rozhodčí uložil větší 
trest + osobní trest do konce utkání nebo trest ve hře, LTS se bez náhrady zruší a hra bude 
pokračovat vhazováním na středovém bodu pro vhazování. Hráč, který se dopustí 
takového faulu v průběhu provádění LTS, bude vykázán z utkání a bude nahrazen jiným 
hráčem v poli. Do zápisu o utkání se faulujícímu hráči zapíše číslovka 20 odpovídající 
standardnímu označení uložení osobního trestu do konce utkání, resp. číslovka 25 
odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve hře. 
 

17. Není-li z LTS dosaženo gólu, hra se nepřerušuje, ale pokračuje se ve hře. Hráči 
provádějícímu LTS je tak dovoleno dorazit vlastní střelu. 
 

17. Pokud je nařízeno LTS nařízeno po vypršení hracího času první nebo druhé třetiny, LTS se 
provede na začátku třetiny následující. Pokud má být po vypršení hracího času utkání 
nařízeno LTS za přestupek, k němuž došlo před vypršením hracího času utkání, provede se 
standardní trestné střílení. 
 

18.8. Pokud dojde k jakémukoliv přestupku po vypršení hracího času utkání, LTS ani 
standardní trestné střílení se za takový přestupek nenařizuje. 

 

Článek VI. 
ČINNOST ČASOMĚŘIČE 

 
Při provádění LTS bude časomíra spuštěna bezprostředně poté, kdy hráč provádějící LTS 
provede jeho zakončení. Dosáhne-li provedením LTS vstřelení gólu, časomíra spuštěna nebude 
a bude spuštěna opětovně až v okamžiku zahájení hry vhazováním na středovém bodu pro 
vhazování. 
 
 

Článek VII. 
ZÁPIS LETMÉHO TRESTNÉHO STŘÍLENÍ 

 
1. Nařízení LTS bude v zápise o utkání zaznamenáno v kolonce označené v zápise o utkání 

jako „Min.“ pomocí zkratky LTS a to s uvedením času utkání, ve kterém došlo k přerušení 
hry. 

 
2. V případě nařízení LTS za dva přestupky, za které by dle Pravidel měl být uložen dvojitý 

menší trest, bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou 
samostatných řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání 
jako „Min.“ zaznamenána zkratka LTS, a ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o 
utkání jako „Min.“ zaznamenána číslovka odpovídající délce uloženého trestu. 

 
3. V případě nařízení LTS za přestupek, za který by dle Pravidel měl být uložen větší trest + 

osobní trest do konce utkání, bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno 
ve dvou samostatných řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise 
o utkání jako „Min.“ zaznamenána zkratka LTS, a ve druhém řádku v kolonce označené 
v zápise o utkání jako „Min.“ zaznamenána číslovka 20 odpovídající standardnímu 
označení uložení osobního trestu do konce utkání. 
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4. V případě nařízení LTS za přestupek, za který by dle Pravidel měl být uložen trest ve hře, 
bude v zápise o utkání uložení takového trestu zaznamenáno ve dvou samostatných 
řádcích, přičemž v prvním řádku bude v kolonce označené v zápise o utkání jako „Min.“ 
zaznamenána zkratka LTS, a ve druhém řádku v kolonce označené v zápise o utkání jako 
„Min.“ zaznamenána číslovka 25 odpovídající standardnímu označení uložení trestu ve 
hře. 

 
5. Dosáhne-li hráč družstva klubu při provedeném LTS vstřelení gólu, bude do zápisu o utkání 

zaznamenán jako čas vstřelení gólu ten čas utkání, ve kterém došlo k přerušení hry 
v důsledku dosažení gólu. 

 
Článek VIII. 
ROZHODČÍ 

 
1. Utkání soutěží, ve kterých může být nařízeno LTS, jsou řízena dvěma rozhodčími. 

 
Rozhodčí, který LTS nařizuje, rozhoduje, který hráč musí LTS provést, nebo zda LTS může 
provést jiný hráč určený trenérem družstva klubu. Poté tento rozhodčí zaujme pozici u branky, 
na kterou má být prováděno LTS, poučí brankáře bránícího družstva klubu a informuje 
druhého rozhodčího, že LTS může být zahájeno. 
 
2. Druhý rozhodčí položí puk na středový bod pro vhazování, zajistí zaujetí pozic všemi hráči 

v poli a brankáře družstva klubu provádějícího LTS. Sám zaujme pozici uprostřed modré 
čáry mezi hráči družstev obou klubů a jakmile jsou hráči v předepsaných pozicích, dá 
zapískáním pokyn k zahájení LTS. 

 
Článek IXVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Schváleno VV ČSLH dne 288. 79. 2022. 
 
2. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH a datem nabytí 

její účinnosti se ruší vnitřní směrnice upravující výše uvedenéČSLH č. 135 ze dne 28. 7. 
2022. 

 
 
V Praze dne 288. 79. 2022 
 
 
 
 
…………………………………… 
Martin Urban 
generální sekretář 

Český svaz ledního hokeje z.s. 

 


