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Tato směrnice je převzata z Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje č. 55 upravující domácí 
ustanovení k Pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských kategoriích z roku 2012 a je 
dále upravena pro potřeby Slezské hokejové ligy (dále „SHL“). 
 

1. Následující směrnice platí 
 
a) pro všechny zápasy pořádané SHL 
 
b) od 1. června 2020 bez časového omezení 
 

2. Hlavní důvody 
 
a) Snaha o omezení tvrdé hry 
 
b) Omezení tvrdé hry výrazně snižuje riziko zranění 
 

3. „Kontakt tělem“ versus „Bodyček“  
 
a) „Kontakt tělem“ mezi soupeři může při běžném souboji nastat, pokud se hráči pohybují stejným 
směrem a jejich záměrem je hrát kotouč. Pokud při tom nedochází pouze k záměrnému atakování 
soupeře tělem, je to v pořádku. Není povolen kontakt po odehrání kotouče.  
 
b) „Bodyček“ je zákrok, kdy je soupeř s kotoučem záměrně atakován ramenem, bokem, nebo tělem 
zepředu nebo ze strany. Bodyčekující hráč by se neměl proti soupeři rozjet více než 2 kroky. 
Bodyčekování v SHL není dovolené. 
 

4. Je dovolena hra tělem 
 
a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři cestu – 
tzv. „trychtýř“). Bránící hráč prokazatelně projevuje snahu hrát kotouč.  
 
Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet mezi ním a 
hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího kotouč 
zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.  
 
b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují stejným 
směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace jeden proti jednomu). 
Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče a projevuje snahu hrát kotouč, nepovažuje se 
zákrok za nedovolený.  
 
c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je výsledkem pohybu útočícího 
hráče.  
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5. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje, 
je zakázáno: 
 
a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším trestem 
podle pravidla č.520 Vražení na hrazení.  
 
b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se pohybuje hráč v držení 
kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č.522 
Napadení.  
 
c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším 
podle pravidla č.534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č.522 
Napadení.  
 
d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo brankoviště a má kotouč na holi. 
Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem podle pravidla č.522 
Napadení.  
 
e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude 
trestáno menším podle pravidla č.534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem 
podle pravidla č.520 Vražení na hrazení.  
 

6. Posuzování  
 
a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale připravuje se hrát 
protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 5. Naproti tomu kolize, k nimž dochází 
nevědomky, nemají být trestány.  
 
b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běžných pravidel a trestají 
se menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost, 525 
Krosček, 537 Sekání.  
 
c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č.534 Nedovolené bránění nebo 
č.522 Napadení.  
 
d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu. Takový zákrok 
se trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře podle pravidla č.523 Naražení 
zezadu. Za porušení tohoto pravidla není možné uložit jen menší trest a osobní trest. I když se hráč 
takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla Krosček, Faul loktem nebo kolenem, 
Napadení, Vražení na hrazení apod. bude vždy potrestán podle pravidla Naražení zezadu, neboť podle 
tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.  
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e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní trest do konce utkání, je-li 
tak uvedeno v pravidlech.  
 
f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr soupeře zranit 
nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být použito pravidlo č.527 Nadměrně 
hrubá hra a uložen trest ve hře.  
 

7. Nesportovní chování  
 
a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování hráče nebo funkcionáře družstva, který 
jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům. V 
prvním takovém případě rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána. 
Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro hráčskou lavici podle 
pravidla č.551. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za následek kromě 
menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro hráče nebo funkcionáře, který se 
dopustil takového jednání.  
 
b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní chování a 
trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění, musí být zákrok 
posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán 
větším trestem a osobním trestem do konce utkání.  
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