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ČÁST 12 – ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO BRANKÁŘE

SHRNUTÍ – Tato část zahrnuje všechna pravidla a ustanovení týkají-
cí se brankáře. Pojem „brankář“ se vztahuje stejně i na „náhradního 
brankáře“.

PRAVIDLO 181 – ROZCVIČENÍ BRANKÁŘE
i. Jakmile bylo vhozením puku zahájeno utkání, brankáři následně vstu-

pujícímu do hry není nikdy dovoleno rozcvičení (výjimky viz Pravidlo 
202-vii.).

ii. Pojem „brankář“ se vztahuje k brankáři zahajujícímu utkání nebo se 
do něj kdykoli vracejícímu, k náhradnímu brankáři, třetímu brankáři 
nebo hráči v poli, který byl určen, aby se převlékl a zaujal pozici bran-
káře.

PRAVIDLO 182 – BRANKÁŘ JAKO KAPITÁN NEBO NÁHRADNÍ 
KAPITÁN
i. Brankář nemůže být v utkání kapitánem ani náhradním kapitánem týmu.

PRAVIDLO 183 – OCHRANA BRANKÁŘE
i. Kontakt s brankářem soupeře vyvolaný hráčem v poli je vždy nepřijatel-

ný. To znamená, že brankář nemůže být nikdy odpovědný za to, že ne-
očekával hru tělem. Kontaktem, ať k němu došlo náhodně nebo jiným 
způsobem, se rozumí kontakt holí nebo jakoukoli částí těla. 

ii. Trest bude uložen v každém případě, kdy hráč v poli vyvolá zbyteč-
ný kontakt s brankářem soupeře. Náhodný kontakt je dovolen, když 
brankář právě hraje pukem mimo brankoviště, za předpokladu, že hráč 
v poli vynaložil přiměřenou snahu se takovému kontaktu vyhnout nebo 
jej minimalizovat.

iii. Jestliže je útočící hráč v poli natlačen, strčen nebo faulován protihrá-
čem tak, že to způsobí jeho kontakt s brankářem, nebude takový kon-
takt považován za kontakt úmyslně vyvolaný útočícím hráčem v poli 
za předpokladu, že tento útočící hráč vynaložil přiměřenou snahu se 
takovému kontaktu vyhnout. 

iv. Útočícímu hráči v poli není dovoleno po zákroku brankáře vrazit, klep-
nout nebo seknout do brankářovy rukavice, ať na ledě nebo ve vzdu-
chu. 

v. Útočícímu hráči v poli není dovoleno vyklepnout brankáři hokejku z ruky 
jakýmkoli způsobem.
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vi. Pokud brankář hájí branku, je jeho hůl považována za součást jeho 
výstroje a nemůže být hákována, nadzvedávána a ani blokována způso-
bem, který by omezoval jeho možnosti. Jestliže však používá hůl způso-
bem jako hráč v poli k zahrání puku, může být atakován holí.

vii. Brankář mimo brankoviště nesmí nedovoleně bránit útočícímu hráči 
v poli, který se snaží hrát pukem nebo bodyčekovat soupeře. 

PRAVIDLO 184 – BRANKÁŘ A BRANKOVIŠTĚ
SHRNUTÍ – Schopnost brankáře hájit branku je založena na možnosti volně 
se pohybovat v brankovišti. Přestože je útočícímu hráči v poli dovoleno pro-
jet brankovištěm, vystavuje se tím riziku trestu nebo neuznání gólu. Kromě 
toho každý kontakt, který útočící hráč v poli vyvolá s brankářem, buď přímo 
nebo natlačením protihráče do brankáře, také přináší riziko trestu nebo ne-
uznání gólu. 

i. Pokud útočící hráč v poli zaujme postavení v brankovišti, hra bude 
přerušena a následující vhazování bude na nejbližším bodu vhazování  
ve středním pásmu. 

ii. Útočící hráč v poli, který se dopustí faulu na brankáře, bude potrestán, 
bez ohledu na schopnost brankáře hájit branku a na to, kde se právě 
hraje pukem. 

iii. Pokud je vstřelen gól, zatímco je brankář mimo brankoviště a útočící 
hráč v poli zabraňuje brankáři vrátit se do brankoviště nebo zabraňuje 
brankáři hájit branku, gól nebude uznán a útočícímu hráči v poli bude 
uložen menší trest. 

iv. Pokud je v brankovišti útočící hráč v poli a způsobí náhodný kontakt 
s brankářem, následkem čehož není brankář schopen hájit branku, za-
tímco puk vniká do branky, gól nebude uznán a neuloží se žádný trest. 

PRAVIDLO 185 – BRANKÁŘ A BRANKOVIŠTĚ / 
UZNÁNÍ GÓLU
i. Pokud je v brankovišti útočící hráč v poli v okamžiku, kdy puk přejde 

úroveň brankové čáry a žádným způsobem neovlivní brankářovu schop-
nost udělat zákrok nebo hájit branku, gól se uzná. 

ii. Pokud je hráč v poli útočícího týmu do brankoviště natlačen, strčen 
nebo faulován bránícím hráčem v poli zatímco puk vniká do branky, gól 
se uzná, i když by hráč byl v kontaktu s brankářem, s výjimkou, že úto-
čící hráč měl dostatek času brankoviště opustit.

iii. Útočícímu hráči v poli, který je v náhodném kontaktu s brankářem mimo  
brankoviště, když se oba snaží získat puk do držení, nebude uložen 
trest. Pokud je přitom dosaženo gólu, bude uznán. 

iv. Pokud útočící hráč v poli zaujme postavení mimo brankoviště před bran-
kářem, kterému tím zakrývá výhled, ale není s ním v kontaktu a přitom 
je dosaženo gólu, bude uznán (s výjimkou porušení Pravidla 150-iii.).
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PRAVIDLO 186 – BRANKÁŘ A BRANKOVIŠTĚ / 
NEUZNÁNÍ GÓLU
i. Pokud útočící hráč v poli vyvolá kontakt s brankářem v brankovišti v prů-

běhu hry, bude mu uložen menší trest za nedovolené bránění. Pokud je 
přitom dosaženo gólu, nebude uznán. 

ii. Útočícímu hráči v poli, který vyvolá úmyslný kontakt s brankářem v prů-
běhu hry, bude uložen menší trest za nedovolené bránění. Pokud je 
přitom dosaženo gólu, nebude uznán. 

iii. Pokud útočící hráč v poli jakkoliv natlačí protihráče v průběhu hry tak, 
že způsobí kontakt s brankářem, a přitom je dosaženo gólu, nebude 
uznán. 

iv. Pokud útočící hráč v poli zaujme postavení v brankovišti, zakrývá výhled 
brankáři, ale nevyvolává s ním kontakt, a přitom je dosaženo gólu, ne-
bude uznán. 

v. Útočícímu hráči v poli, který vyvolá jiný než náhodný kontakt s branká-
řem, který je mimo brankoviště, bude uložen menší trest za nedovolené 
bránění. Pokud je přitom dosaženo gólu, nebude uznán. 

PRAVIDLO 187 – BRANKÁŘSKÁ VÝSTROJ / OBECNĚ
Viz také Předpisy IIHF pro měření brankářské výstroje.

i. Všechna ochranná výstroj se musí nosit zcela pod oblečením s výjim-
kou rukavic, obličejové masky a brankářských chráničů nohou.

ii. Měření brankářských chráničů nohou může být požadováno pouze bě-
hem první nebo druhé přestávky nebo po třetí třetině utkání, které bude 
pokračovat prodloužením.  

iii. S výjimkou bruslí a hole musí výstroj brankáře sloužit výhradně k ochra-
ně hlavy a těla a nesmí mít žádné součásti ani přídavky, které by branká-
ři nepřípustně pomáhaly v hájení branky nebo které by ho „zvětšovaly“.

iv. Jsou zakázány břišní zástěry dosahující na vnější straně kalhot dolů 
na přední část stehen.

v. Na žádné výstroji nejsou dovoleny kresby typu graffiti, vzorování, vý-
tvarná díla, obrázky nebo hesla, která jsou urážlivá nebo vulgární nebo 
která mají kulturní, rasovou nebo náboženskou souvislost. 

vi. Hlavní rozhodčí může požadovat, aby brankář odstranil všechny osob-
ní doplňky považované za nebezpečné. Pokud je obtížné tyto osobní 
doplňky odstranit, brankář je může přelepit páskou nebo je bezpečně 
zastrčit pod dres tak, aby již nadále nebyly nebezpečné. Brankář musí 
opustit led v průběhu úprav a jeho týmu bude vysloveno varování. 

vii. Za další provinění podle Pravidla 187-vi. uloží hlavní rozhodčí osobní 
trest provinivšímu se brankáři.
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PRAVIDLO 188 – VYRÁŽEČKA / BRANKÁŘ
i. Vyrážečka musí mít obdélníkový tvar.

ii. Klopa chránící palec a zápěstí musí být připevněna k vyrážečce a kopí-
rovat obrysy palce a zápěstí. 

iii. Vystupující hrany nejsou dovoleny na jakékoli části vyrážečky.

PRAVIDLO 189 – VESTA / BRANKÁŘ
i. Vystupující hrany na přední straně nebo bocích hrudního chrániče, 

uvnitř nebo vně paží nebo napříč přes ramena nejsou dovoleny. 

ii. Vrstvení chrániče lokte je dovoleno pro zvýšení ochrany, ale nikoliv pro 
zvětšení blokující plochy.

iii. Brankářské nárameníky musí kopírovat obrys ramen bez přidání výstup-
ků nebo rozšíření ramen do stran nebo nahoru.

iv. Chrániče klíční kosti nesmí ani na jedné straně přesahovat nebo vyční-
vat do stran ani nad ramena ani přes brankářské chrániče ramen nebo 
přesahovat přes podpaží. Není dovoleno mezi chrániče klíčních kos-
tí a vestu vkládat žádné vložky, které by mohly nadzvednout chrániče 
klíční kosti. 

v. Vesta bude považována za nedovolenou, pokud se chránič ramen 
zvedne nad obrys ramen, když brankář zaujme předkloněný brankář-
ský postoj. 

PRAVIDLO 190 – OBLIČEJOVÁ MASKA / BRANKÁŘ
i. Brankář musí nosit obličejovou masku vždy v průběhu hry. Obličejová 

maska musí být vyrobena tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk. 

ii. Všichni brankáři v kategorii U18 musí nosit obličejovou masku vyrobe-
nou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole.

iii. Brankář může používat obličejovou 
masku rozdílné barvy a vzhledu 
než spoluhráči.

iv. Náhradní brankář není povinen 
mít nasazenu helmu a obličejovou 
masku, když se po přestávce vrací 
přes hřiště na hráčskou lavici. 

PRAVIDLO 191 – CHRÁNIČ KOLEN / BRANKÁŘ
i. Chránič kolen musí být připevněný řemínkem a musí se vejít pod ste-

henní chrániče kalhot. 

ii. Klopy připojené k vnitřní straně brankářských chráničů nohou nad ko-
lenem, které nejsou nošeny pod stehenními chrániči kalhot, nejsou 
dovoleny.
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iii. Klopa na pásku na vnitřní straně je chránič, který chrání vnitřní stranu 
kolena při kontaktu s ledem. 

iv. Chránič kolene musí mít řemínky utažené tak, že nezakrývá žádnou 
část prostoru mezi nohama brankáře. Toto ustanovení se netýká vycpá-
vek mezi klopou na pásku a kolenem. 

v. Postranní válečky na vnitřní straně (vyvýšené lemy na hranách) nejsou 
dovoleny.

PRAVIDLO 192 – CHRÁNIČ KRKU A HRDLA / BRANKÁŘ
i. Všichni brankáři ve věku 18 let a mladší musí nosit chránič krku a hrdla 

bez ohledu, na jaké akci nebo turnaji hrají. 

PRAVIDLO 193 – CHRÁNIČE NOHOU / BRANKÁŘ
i. Nejsou dovoleny díly z jakéhokoli materiálu umístěné před bruslemi 

překrývající mezeru mezi ledem a spodním okrajem brankářských chrá-
ničů nohou.

ii. Kresby typu graffiti, vzorování, výtvarná díla, obrázky nebo hesla, kte-
rá jsou urážlivá nebo vulgární nebo která mají kulturní, rasovou nebo 
náboženskou souvislost, nejsou povolena. Nicméně chrániče nohou 
v jakýchkoli nefluoreskujících barvách být mohou. 

iii. Nikde na chráničích nohou nejsou dovoleny přídavné plastové díly blo-
kující puk. 

PRAVIDLO 194 – KALHOTY / BRANKÁŘ
i. Brankářské kalhoty jsou vyráběny dodavateli pro IIHF podle zvláštních 

předpisů IIHF. Nemohou být jakkoli změněny bez souhlasu zástupce 
IIHF. 

ii. Nejsou dovoleny žádné vnitřní nebo vnější ochranné vycpávky kalhot 
na nohou nebo v pase (tj. výstupky, uvnitř nebo vně).

iii. Pokud nosí brankář návleky na kalhoty příliš volně tak, že mu umožní 
uzavřít prostor mezi nohama nad chrániči nohou v předkloněném bran-
kářském postoji, budou návleky považovány za nedovolené. 

iv. Stehenní chrániče uvnitř kalhot musí sledovat obrys nohou. Ploché 
chrániče stehen jsou nedovolené. 

PRAVIDLO 195 – BRUSLE / BRANKÁŘ
i. Brankářské brusle musí mít na přední straně obou bot ochranný skelet 

nefluorescentní barvy. 

ii. Nože musí být rovné a nesmí být delší než bota.
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iii. Není povoleno připevňovat k botě jakýkoli nůž, výčnělek nebo přídav-
nou hranu poskytující brankáři další kontakt s ledovou plochou.  

PRAVIDLO 196 – HŮL / BRANKÁŘ
Viz také Pravidlo 39 – Lepicí páska.

i. Brankářská hůl musí být vyrobena z materiálů schválených IIHF. Nesmí 
mít žádné výstupky a všechny hrany musí být zkoseny. 

ii. Rukojeť musí být rovná od horního konce po čepel.

iii. Horní konec brankářské hole musí být chráněn. Jestliže byl kryt na hor-
ním konci kovové hole odstraněn nebo odpadl, hůl bude považována 
za nebezpečnou výstroj.  

iv. Je zakázáno vkládat jakýkoli materiál 
do duté rukojeti hole s cílem změnit její 
váhu, vlastnosti nebo účel. 

v. Hůl smí být omotána na jakémkoli místě 
přilnavou nefluoreskující páskou libovolné 
barvy. Hole fluoreskující barvy nejsou do-
voleny. 

vi. Maximální délka rukojeti brankářské hole je 
163 cm od horního konce rukojeti k patce; 
maximální šířka je 3 cm; maximální tloušťka 
je 2,54 cm. 

vii. Rukojeť se skládá ze dvou částí. Spodní 
(rozšířená) část k patce nesmí být delší než 
71 cm a širší než 9 cm. Obě části rukojeti 
musí být rovné. 

viii. Maximální délka čepele je 39 cm podél 
spodní hrany od patky po špičku. Maximál-
ní výška je 9 cm s výjimkou patky, kde smí 
být 11,5 cm. Maximální zakřivení čepele je 
1,5 cm. 

PRAVIDLO 197 – DRESY / BRANKÁŘ
i. Brankářské dresy jsou vyráběny dodavateli pro IIHF podle zvláštních 

předpisů IIHF. Nemohou být měněny bez souhlasu zástupce IIHF. 

ii. Není dovoleno „svazování“ dresu na zápěstí, pokud by tím byl napínán 
tak, že by v podpaží působil jako síť. 

iii. Není dovoleno jiné upínání nebo přídavky kdekoli na dresu, pokud by 
tím působil jako síť. 

iv. Dres je nedovolený, pokud jeho délka je taková, že překrývá jakýkoli 
prostor mezi nohama brankáře. 

v. Rukávy nesmí přesahovat přes prsty lapačky a vyrážečky. 
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PRAVIDLO 198 – CHRÁNIČ HRDLA / BRANKÁŘ
i. Brankář může mít připevněn chránič hrdla k bradě obličejové masky. 

Chránič musí být vyroben z materiálu, který nezpůsobí zranění. 

PRAVIDLO 199 – OBLEČENÍ / BRANKÁŘ
i. Brankář může používat obličejovou masku rozdílné barvy a vzhledu než 

jeho spoluhráči. 

ii. Brankář smí používat brusle a rukavice jiné barvy než spoluhráči. 

PRAVIDLO 200 – HERNÍ AKCE / ZÁSAH PUKU 
DO MASKY BRANKÁŘE
i. Pokud je brankář v průběhu hry zasažen střelou do obličejové masky, 

může hlavní rozhodčí přerušit hru, pokud není bezprostřední gólová 
příležitost.

ii. Pokud brankáři spadne obličejová maska v průběhu hry, když je jeho 
tým v držení puku, hlavní rozhodčí přeruší hru okamžitě. Následující 
vhazování bude na nejbližším bodu vhazování, kde byl puk v době pře-
rušení hry. 

iii. Pokud brankáři spadne obličejová maska v průběhu hry, když tým sou-
peře je v držení puku, hlavní rozhodčí přeruší hru, pokud soupeř nemá 
bezprostřední gólovou příležitost. Následující vhazování bude v konco-
vém pásmu bránícího týmu. 

iv. Pokud brankáři spadne obličejová maska v průběhu hry a puk se do-
stane do branky dříve, než rozhodčí zapíská, aby přerušil hru, gól se 
uzná.

v. Pokud puk zasáhne obličejovou masku brankáře a vnikne do branky, 
gól se uzná. 

PRAVIDLO 201 – HOZENÍ PUKU DOPŘEDU / BRANKÁŘ
i. Pokud má brankář puk v rukavici, umístí ho před sebe na led a zahra-

je ho dopředu holí, bruslí nebo jinou částí těla nebo výstroje, nebude 
uložen žádný trest. 

ii. Pokud brankář hodí puk směrem dopředu a pukem jako první zahra-
je spoluhráč, hlavní rozhodčí přeruší hru a následující vhazování bude 
v koncovém pásmu provinivšího se týmu na nejbližším bodu vhazování, 
kde k hození došlo. 

iii. Pokud brankář hodí puk směrem dopředu a jako první pukem zahraje 
protihráč, hra bude pokračovat. 
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PRAVIDLO 202 – STŘÍDÁNÍ BRANKÁŘE
i. Pokud brankář přijede při přerušení hry ke své hráčské lavici z jakého-

koli důvodu, musí výt vystřídán, pokud není v tomto přerušení oddecho-
vý čas nebo komerční přestávka. Brankář nesmí zdržovat začátek hry 
úpravou, opravou nebo výměnou výstroje. 

ii. Pokud má brankář zlomenou hůl nebo chce vyměnit svoji hůl z jakého-
koli důvodu, musí zůstat v brankovišti a požádat spoluhráče, aby výmě-
nu provedl. 

iii. Pokud byl brankář vystřídán během přerušení hry, oddechového času 
nebo komerční přestávky, nemůže se vrátit do hry, dokud nebyla znovu 
zahájena. 

iv. Brankář na ledě a náhradní brankář se smějí střídat v průběhu hry stej-
ně jako hráči v poli a podléhají stejnému pravidlu pro „letmé střídání“. 

v. Rozcvičení není dovoleno přicházejícímu brankáři ani náhradníkovi 
za brankáře (výjimka viz Pravidlo 202-vii.).

vi. Pokud brankář utrpí zranění nebo se stane zdravotně nezpůsobilým, 
musí být připraven hrát bezprostředně poté, co je mu poskytnuto rychlé 
ošetření na ledě. Pokud zranění způsobí přílišné zdržení, musí zraněný 
brankář odejít ze hry a být nahrazen, ale smí se následně kdykoli vrátit. 

vii. Pokud se v průběhu utkání stanou oba brankáři nezpůsobilí ke hře, 
bude dovoleno týmu převléct hráče v poli z hráčské lavice, aby nastou-
pil jako brankář. Tento hráč má 10 minut, aby se převlékl a byl připraven 
ke hře. Pokud je připraven před uplynutím deseti minut, smí využít zbý-
vající čas k rozcvičení na ledě. 

viii. Pokud nastane situace podle Pravidla 202-vii., ani jeden z obou řád-
ných brankářů se nesmí vrátit do hry. 

ix. V soutěžích IIHF, kde jsou registrováni tři brankáři a jeden ze dvou bran-
kářů v zápisu je nezpůsobilý ke hře, použijí se platné předpisy IIHF. 

PRAVIDLO 203 – NEOPRÁVNĚNÉ STŘÍDÁNÍ / BRANKÁŘ
DEFINICE: Hráč v poli přicházející na led, aby nahradil brankáře, musí po-
čkat, dokud brankář není ve vzdálenosti do 1,5 metru od své hráčské lavice.

i. Jestliže brankář směřuje k hráčské lavici, aby byl nahrazen dalším hrá-
čem v poli, ale střídání je provedeno předčasně, hlavní rozhodčí přeruší 
hru, když provinivší se tým získá puk do držení.

ii. Když je hra přerušena na útočné polovině hřiště, následující vhazování  
bude na středovém bodu vhazování. 

iii. Když je hra přerušena na obranné polovině hřiště, následující vhazová-
ní  bude na nejbližším bodu vhazování v pásmu, kde byla hra přerušena, 
pokud tím provinivší se tým nezíská územní výhodu.
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PRAVIDLO 204 – VHAZOVÁNÍ / BRANKÁŘ
i. Brankář se nemůže účastnit vhazování. 

PRAVIDLO 205 – ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ A BRANKÁŘ
i. Pokud brankář opustí brankoviště nebo je mimo brankoviště při zaká-

zaném uvolnění signalizovaném týmu soupeře a udělá pohyb ve směru 
k puku, zakázané uvolnění bude zrušeno, přestože se brankář do bran-
koviště vrátí.

ii. Pokud je vystřelen puk, když je brankář mimo brankoviště, a je signa-
lizováno zakázané uvolnění týmu soupeře, možnost jeho vzniku stále 
trvá, když se brankář okamžitě vrací do brankoviště.

iii. Pokud se brankář v situaci dle Pravidla 205-ii. nepokusí okamžitě vrátit 
do brankoviště, zakázané uvolnění se neodpíská. 

iv. Pokud brankář v průběhu hry směřuje na hráčskou lavici a je signali-
zováno zakázané uvolnění týmu soupeře, zakázané uvolnění bude od-
pískáno, jestliže se brankář nijak nepokusí hrát puk, ať už pokračuje 
na hráčskou lavici nebo se vrací přímo do brankoviště bez pokusu hrát 
puk. 

v. Pokud brankář v situaci dle Pravidla 205-iv. hraje nebo se pokusí hrát 
puk, zakázané uvolnění se neodpíská. 

PRAVIDLO 206 – ODDECHOVÝ ČAS, 
KOMERČNÍ PŘESTÁVKA / BRANKÁŘ
i. V průběhu utkání smí  brankář odjet na svoji hráčskou lavici pouze 

v průběhu oddechového času nebo komerční přestávky. 

PRAVIDLO 207 – TRESTY  PRO BRANKÁŘE / PŘEHLED
i. Brankáři, který fauluje útočícího hráče v poli, bude uložen menší trest. 

ii. Brankář nikdy neodpykává tresty uložené jemu nebo jeho týmu, které 
by vyžadovaly, aby usedl na trestnou lavici.  

iii. Jakékoli další menší tresty uložené brankáři v jednom přerušení hry 
musí být odpykány pouze jedním hráčem v poli jeho týmu, který byl 
na ledě v době přerušení hry k uložení trestů (za podmínky, že tento 
hráč sám není trestán).

iv. Trest za brankáře odpyká hráč v poli, který byl na ledě v době přerušení 
hry k uložení trestu. 

v. Při prvním osobním trestu brankář pokračuje ve hře. Tento trest musí 
být odpykán spoluhráčem, který byl na ledě v době přerušení hry 
(za podmínky, že tento hráč sám není trestán).
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vi. Brankář, který obdrží druhý osobní trest (měnící se automaticky na 
osobní trest do konce utkání), musí opustit utkání a být nahrazen ná-
hradním brankářem. 

vii. Při větším trestu, osobním trestu do konce utkání a trestu ve hře je 
brankář vykázán z utkání. 

viii. V případě většího trestu nebo trestu ve hře brankáři musí být pětiminu-
tový trest odpykán hráčem v poli jeho týmu, který byl na ledě v době 
přerušení hry (za podmínky, že tento hráč sám není trestán).

ix. Kdykoli je brankář vykázán z utkání, musí být upřednostněno nastoupe-
ní náhradního brankáře za vykázaného brankáře dříve, než se smí hráč 
v poli obléct jako brankář.

x. Pokud je brankáři uložen více než jeden menší nebo větší trest v jed-
nom přerušení hry, jeden hráč v poli jeho týmu, který byl na ledě v době 
přerušení hry, určený koučem prostřednictvím kapitána musí odpykat 
všechny tyto tresty (za podmínky, že tento hráč sám není trestán).

xi. Pokud jsou brankáři uloženy jak menší trest, tak osobní trest ve stejném 
čase, jeden hráč v poli, který byl na ledě v době přerušení hry, musí 
odpykat menší trest a druhý hráč v poli, který byl na ledě v době přeru-
šení hry, musí odpykat celkem 12 minut. Oba tito hráči musí být určeni 
koučem prostřednictvím kapitána.

HERNÍ SITUACE 1: Brankáři byl uložen osobní trest. Náhradník, hráč v poli, 
je poslán na trestnou lavici, aby odpykal trest. Zatímco je tento hráč na trest-
né lavici, je brankáři uložen druhý osobní trest. Brankář je vykázán z utkání, 
protože druhý osobní trest se automaticky stane osobním trestem do konce 
utkání, a hráč v poli odpykávající osobní trest smí opustit trestnou lavici.

HERNÍ SITUACE 2: Pokud je v jakoukoliv dobu brankáři na hráčské lavici 
uložen trest, musí jej odpykat hráč v poli, který byl na ledě v okamžiku pře-
rušení hry k uložení trestu. Tohoto hráče musí určit kouč nebo funkcionář 
týmu prostřednictvím kapitána.

PRAVIDLO 208 – TRESTY PRO BRANKÁŘE / POPIS
i. Brankáři lze uložit všechny tresty popsané v Části 10 – Popis trestů 

během utkání. Kromě toho jsou dále uvedena zvláštní pravidla pro bran-
káře na ledě související s jeho výstrojí a úlohou ve hře.

PRAVIDLO 209 – BRANKÁŘ ZA STŘEDNÍ ČÁROU
DEFINICE: Brankář se nesmí nikdy účastnit hry za střední čárou. 

i. Za porušení tohoto pravidla bude uložen menší trest. 

ii. Aby byl uložen trest, musí být obě brusle za červenou čárou. 

iii. Brankáři, který se účastní po gólu oslav týmu na útočné polovině hřiště, 
bude uložen menší trest. 
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iv. Pokud brankář přejede červenou čáru, aby se zapojil do šarvátky, je 
tomuto pravidlu nadřazeno pravidlo pro bitku. 

PRAVIDLO 210 – ZLOMENÁ HŮL / BRANKÁŘ
Viz také Pravidla 120-iii. – Zlomená hůl / hraní – nahrazení 
a 128-v. – Nebezpečná výstroj / nebezpečné použití výstroje

DEFINICE: Hůl, která je částečně poškozená, má zlomenou čepel nebo 
rukojeť, nebo už není celistvá, je považována za zlomenou a tím odporující 
pravidlům. 

i. Brankář musí ihned upustit zlomenou hůl. Pokud ji bude dále držet bě-
hem hry, bude mu uložen menší trest. 

ii. Brankáři, jehož hůl je zlomena, je zakázáno přijmout hůl hozenou na led 
z hráčské lavice nebo od diváka. Může použít hůl spoluhráče předanou 
mu z ruky do ruky. Spoluhráč, který k němu hůl hodí, usměrní, posune 
nebo odehraje bude potrestán menším trestem. 

iii. Brankáři, který odjede k hráčské lavici v přerušení hry, aby si vyměnil 
hůl, a vrátí se do brankoviště, bude uložen menší trest. Pokud bude 
nahrazen do znovuzahájení hry, nebude uložen žádný trest. 

iv. Brankář smí odjet k hráčské lavici a vyměnit hůl v průběhu hry.

v. Brankář nesmí sebrat soupeřovu hůl: 

1. protihráči na ledě, který ji drží nebo ji upustil na led,

2. protihráči sedícímu na hráčské lavici,

3. ze stojanu na hole na soupeřově lavici. 

 Jakékoli porušení tohoto pravidla bude mít za následek menší trest.

vi. Pokud brankář, jehož hůl je zlomena, obdrží hůl v průběhu hry od spo-
luhráče na trestné lavici, bude uložen menší trest brankáři, který hůl 
přijal. 

vii. Brankář může používat hráčskou hůl (viz Pravidlo 210-ii.).

viii. Brankář nemůže současně hrát více než s jednou holí.

PRAVIDLO 211 – NEBEZPEČNÁ VÝSTROJ / BRANKÁŘ
DEFINICE: Výstroj brankáře musí vyhovovat standardům bezpečnosti, být 
přijatelné kvality a funkčnosti a musí být nošena pod dresem (s výjimkou 
rukavic, obličejové masky a chráničů nohou).

i. Týmu brankáře, který se účastní hry s nedovolenou výstrojí, vysloví 
hlavní rozhodčí nejprve varování. Osobní trest bude uložen každému 
hráči, který následně poruší pravidla pro nebezpečnou výstroj, poté co 
jeho tým byl hlavním rozhodčím varován a poučen, aby jakákoli výstroj 
byla upravena, odstraněna nebo zabezpečena.

ii. Pokud je brankáři měřena výstroj po skončení třetiny a je shledána ne-
dovolenou, bude potrestán menším trestem. Trest může odpykat jaký-
koliv hráč v poli jeho týmu.
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PRAVIDLA 212 AŽ 217 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ
DEFINICE: Úmyslný nebo neúmyslný čin, který zdržuje hru, vynucuje přeru-
šení hry nebo brání zahájení hry. 

PRAVIDLO 212 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ 
– ÚPRAVA VÝSTROJE
i. Brankáři, který přeruší hru nebo zdržuje její zahájení, aby si opravil 

nebo upravil výstroj, bude uložen menší trest. 

PRAVIDLO 213 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ 
– POSUNUTÁ BRANKA
i. Brankáři, který úmyslně posune branku z normální pozice, bude uložen 

menší trest.

ii. Pokud brankář posune branku z normální pozice v průběhu posledních 
dvou minut základní hrací doby nebo kdykoli v prodloužení, bude  naří-
zeno trestné střílení ve prospěch soupeře.

iii. Pokud brankář posune branku z normální pozice v průběhu trestného 
střílení nebo samostatného nájezdu k určení vítěze utkání, bude při-
znán gól, pokud není použito Pravidlo 178-vii. nebo 178-viii.

PRAVIDLO 214 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ 
– ZAŠLÁPNUTÝ PUK U HRAZENÍ
i. Brankáři, který drží nebo hraje puk holí, bruslemi nebo tělem podél hra-

zení tak, aby způsobil přerušení hry, bude uložen menší trest i přesto, 
že je atakován.

PRAVIDLO 215 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ U HRÁČSKÉ 
LAVICE V PŘERUŠENÍ HRY
i. Pokud brankář odjede ke své hráčské lavici v přerušení hry, ve kterém 

není komerční přestávka nebo oddechový čas, uloží se mu menší trest, 
s výjimkou, že bude brankář nahrazen. 

HERNÍ SITUACE 1: Pokud brankář zajede ke své hráčské lavici, aby osla-
voval gól, musí být nahrazen, jinak mu bude uložen menší trest za zdržování 
hry.
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HERNÍ SITUACE 2: Při signalizovaném vyloučení jede brankář týmu, který 
má tuto výhodu, ke své hráčské lavici, aby byl nahrazen hráčem v poli. Před 
tím, než k hráčské lavici dojede, je hra přerušena. Pokud brankář pokračuje 
v jízdě ke své hráčské lavici, rozhodčí jej při prvním přestupku varují. Pokud 
se to ale stane znovu, bude brankáři udělen menší trest za zdržování hry.

PRAVIDLO 216 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ 
– SEJMUTÍ OBLIČEJOVÉ MASKY
i. Brankáři, který úmyslně sejme obličejovou masku v průběhu hry s cí-

lem ji přerušit, bude uložen menší trest. 

PRAVIDLO 217 – ZDRŽOVÁNÍ HRY / BRANKÁŘ 
– VYSTŘELENÍ NEBO VYHOZENÍ PUKU MIMO HŘIŠTĚ
i. Brankáři, který z prostoru svého obranného pásma vystřelí, vyhodí 

nebo odpálí puk přímo mimo hřiště a ten v průběhu hry opustí hřiště 
kdekoli (s výjimkou místa bez ochranného skla) bez jakéhokoli odrazu, 
bude uložen menší trest. Rozhodujícím faktorem je poloha puku, když 
je zahrán.  

ii. Brankář nebude trestán, když odrazí puk nad ochranné sklo při zákro-
ku, ale pokud chytne puk a při stejném pohybu odpálí nebo odmrští 
puk mimo hřiště, bude mu uložen menší trest. 

iii. Brankáři, který v průběhu hry nebo po přerušení kdekoliv na ledě úmy-
slně vystřelí puk mimo hřiště, bude uložen menší trest.  

PRAVIDLO 218 – UPUŠTĚNÍ PUKU NA BRANKOVOU SÍŤ / 
BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankář nesmí upustit puk na vrchní část brankové sítě nebo 
na zadní stranu branky, aby způsobil přerušení hry. 

i. Brankáři, který úmyslně upustí puk na brankovou síť nebo zadní část 
branky, aby způsobil přerušení hry, bude uložen menší trest. 

ii. Jestliže se puk odrazí na brankovou síť, je dovoleno brankáři přikrýt puk 
rukavicí, aby zabránil soupeři hrát pukem. 
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PRAVIDLO 219 – BITKA / BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankář opakovaně udeří soupeře v probíhající delší šarvátce 
během hry, po přerušení nebo kdykoli v průběhu utkání. 

i. Brankáři, který použije vyrážečku, aby udeřil soupeře do hlavy, krku 
nebo obličeje, se uloží trest ve hře.

ii. Brankáři, který sejme lapačku anebo vyrážečku, aby se zapojil do šar-
vátky se soupeřem, bude navíc k dalším trestům uložen osobní trest.

iii. Brankáři, který začne bitku, bude uložen trest ve hře.

PRAVIDLO 220 – PŘIKRYTÍ PUKU V BRANKOVIŠTI / BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankář smí přikrýt puk v brankovišti, pokud je na něj vyvíjen tlak 
protihráčem. Pokud na něj tlak není vyvíjen a má čas puk rozehrát spoluhrá-
či, je povinen tak učinit.  

i. Brankáři, který není právě atakován protihráčem a drží puk déle než tři 
vteřiny, se uloží menší trest.

ii. Brankáři, který není atakován a úmyslně upustí puk za chrániče nohou, 
na tělo nebo do výstroje, aby došlo k přerušení hry, bude uložen menší 
trest. 

Brankoviště.

Brankář smí přikrýt puk jen, pokud nemohl puk holí bezpečně zahrát
a pokud je právě atakován protihráčem.

Brankář nesmí přikrýt puk.

3

1

2

3

3

2 2

2

3

1
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PRAVIDLO 221 – PŘIKRYTÍ PUKU MIMO BRANKOVIŠTĚ / 
BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankáři není dovoleno padnout na puk, aby způsobil přerušení 
hry v situacích, kdy je jeho tělo mimo brankoviště. 

i. Když je puk za brankovou čárou mimo branku nebo za vymezující-
mi značkami a brankář, jehož tělo je zcela mimo brankoviště, padne 
na puk, sebere puk na tělo, nebo drží či umístí puk k jakékoli části 
branky nebo hrazení, bude uložen menší trest bez ohledu na to, zda je 
atakován protihráčem či nikoli. 

ii. Brankáři, který padne na puk nebo sebere puk na tělo v prostoru mezi 
brankovou čárou a vymezujícími značkami, bude uložen menší trest, 
s výjimkou, že nemohl puk holí bezpečně zahrát a je právě atakován 
protihráčem. 

PRAVIDLO 222 – NEDOVOLENÉ BLOKOVÁNÍ BRANKY NEBO 
HROMADĚNÍ SNĚHU / BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankář nesmí před brankou hromadit sníh nebo před ní nechat 
hůl, jinou výstroj nebo jiné předměty, které mohou zabránit puku, aby se 
dostal do branky. Je odpovědností brankáře udržovat brankoviště bez pře-
kážek. 

i. Brankáři bude uložen menší trest, pokud před brankou hromadí sníh 
nebo před ní nechá hůl, jinou výstroj nebo jiné předměty a taková pře-
kážka zabrání puku vniknout do branky, zatímco je brankář na ledě. 

ii. Gól bude přiznán, pokud brankář před brankou hromadí sníh nebo 
před ní nechá hůl, jinou výstroj nebo jiné předměty a jakýkoliv z těchto 
předmětů zabrání puku v tom, aby vnikl do branky, zatímco je brankář 
mimo led.

PRAVIDLO 223 – OPUŠTĚNÍ BRANKOVIŠTĚ V PRŮBĚHU 
ŠARVÁTKY / BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankář musí zůstat v brankovišti v průběhu šarvátky na ledě 
s výjimkou, že se šarvátka přesune do jeho brankoviště.

i. Brankáři, který opustí bezprostřední okolí brankoviště, aby se jakkoli 
účastnil šarvátky, bude uložen menší trest. 

ii. Brankáři, který je mimo brankoviště (např. hraje pukem za brankou, 
jede na hráčskou lavici) a zapojí se do šarvátky, nebude uložen trest 
za opuštění brankoviště, ale brankáři budou uloženy další tresty na zá-
kladě jeho  jednání v průběhu této šarvátky. 
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iii. Pokud v brankovišti započne šarvátka, musí brankář brankoviště opus-
tit, ale nebude za to nijak potrestán. Kromě toho musí opustit branko-
viště nebo odjet do rohu nebo na jiné místo ve svém obraném pásmu 
v blízkosti brankoviště, kde šarvátka neprobíhá, jestliže je k tomu vy-
zván rozhodčím na ledě. 

HERNÍ SITUACE 1: Pokud brankář opustí bezprostřední okolí svého bran-
koviště v průběhu šarvátky a je první, kdo se zapojí do souboje, bude mu 
uložen menší trest (za opuštění brankoviště) a osobní trest do konce utkání 
(jako třetímu, kdo se zapojil do šarvátky).

HERNÍ SITUACE 2: V průběhu šarvátky v útočném pásmu se brankář 
na opačném konci hřiště rozhodne odjet ke své hráčské lavici, přičemž zů-
stane na své polovině hřiště. Bude za to potrestán menším trestem.

PRAVIDLO 224 – PŘÍLIŠ MNOHO HRÁČŮ / BRANKÁŘ
DEFINICE: Brankář nesmí, když opouští led a přicházející hráč je již na ledě, 
hrát pukem nebo vyvolat kontakt se soupeřem. 

i. Všechna pravidla pro příliš mnoho hráčů platí pro brankáře stejně jako 
pro hráče v poli (viz Pravidlo 166).

ii. Tým nesmí mít nikdy na ledě dva brankáře s výjimkou chvíle, kdy dochá-
zí k „letmému střídání“ brankáře za brankáře. 

PRAVIDLO 225 – TRESTNÉ STŘÍLENÍ / 
PŘESTUPKY BRANKÁŘE
i. Pokud brankář fauluje útočícího hráče v brejku, hlavní rozhodčí nařídí 

trestné střílení ve prospěch soupeře bez ohledu na to, zda k přestupku 
došlo zezadu či nikoli. 

ii. Pokud brankář úmyslně posune branku z normální pozice v průběhu 
posledních dvou minut základní hrací doby nebo kdykoli v prodloužení, 
hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení ve prospěch soupeře. 

iii. Pokud brankář úmyslně posune branku z normální pozice, když je 
v brejku útočící hráč v poli, hlavní rozhodčí nařídí trestné střílení ve pro-
spěch útočícího týmu. 

iv. Pokud náhradní brankář neoprávněně vstoupí do hry a brání útočícímu 
hráči v poli, který je v brejku, hlavní rozhodčí přeruší hru a nařídí trestné 
střílení ve prospěch soupeře. Pokud hráč v poli vstřelí gól před zapís-
káním, gól se uzná a trestné střílení se zruší. 

v. Pokud si brankář sejme obličejovou masku, když je v brejku útočící 
hráč v poli, hlavní rozhodčí přeruší hru a nařídí trestné střílení ve pro-
spěch soupeře. 
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PRAVIDLO 226 – PŘIZNANÝ GÓL / PŘESTUPKY BRANKÁŘE
Viz také Pravidlo 177-v. – Provádění trestného střílení / provedení střílení

i. Pokud v průběhu trestného střílení brankář posune nebo vychýlí bran-
ku, bude přiznán gól, pokud není těmito pravidly stanoveno jinak (viz 
Pravidlo 178-vii. a 178-viii.).

ii. Pokud si v průběhu trestného střílení brankář sejme obličejovou mas-
ku, bude přiznán gól. 

iii. Pokud v průběhu trestného střílení brankář hodí hůl po puku nebo 
po hráči vedoucím puk, bude přiznán gól. 




