
Česká verze jednotlivých situací. 

 

 

Bránění 
Toto je bránění. Útočník brání obránci hrát míček svým tělem tím, že stojí mezi míčkem a obráncem. 

Vzhledem k rychlosti otočení, toto není bránění. 

 

Bránění 
Útočnice brání míček nohou, aby obránce nemohl zahrát míček. Toto je bránění a bude nařízen volný 

úder proti útočnici. 

 

Zahrání míčku za zadní lajnu 
Obránce nezahraje míček úmyslně za zadní lajnu. Toto je roh. 

Obránce zahraje míček úmyslně za zadní lajnu. Toto je trestný roh. 

 

Herní situace – vysoký míček 
Hráč musí stát 5 metrů od hráče, který přijímá míček až do okamžiku, kdy má hráč míček pod 

kontrolou. Míček by měl ležet na zemi. 

 

Zde není jasné, která hráčka by měla získat míček, proto se píská proti hráčce, od jejíž spoluhráčky byl 

zahrán vysoký míček. 

 

Stejné pravidlo platí i pro odražený míček, pokud není jasné, kdo měl přijmout nahrávku, je pískáno 

proti týmu, který zahrál vysoký míček. 

 

Vysoký míček v kruhu 
Brankářka musí mít 5metrovou vzdálenost do doby, kdy bude mít útočnice míček pod kontrolou. 

V tomto případě je správné rozhodnutí trestný roh. 

 

Zde nechává brankářka dostatečnou vzdálenost a hráčku nijak neblokuje. V tomto případě 

necháváme hru pokračovat. 

 

Bránění 
Na vrcholu kruhu došlo k bránění. Volný úder pro obránce 

Toto není bránění, protože obránci nebylo zabráněno ve hře v momentu, kdy se útočnice míjely. 

 



Bránění holí 
Toto je bránění holí, útočnice kryje míček svou holí tak, aby obránce nemohl hrát míček. 

 

Rozehrávka v útočné čtvrtině 
Veškeré útočné akce rozehrané na čtvrtině nesmí být zahrány přímo do kruhu. 

Míček musí nejdříve urazit 5 metrů nebo se ho musí dotknout hráč, který je vzdálen 5 metrů předtím, 

než bude zahrán do kruhu. 

 

Rozehrávka rohu 
Míček nesmí být zahrán přímo do kruhu. 

Míček musí urazit 5 metrů i v případě, že je zahrán mimo útočnou čtvrtinu předtím, než bude zahrán 

do kruhu, nebo se ho musí dotknout jiný hráč, který byl vzdálen 5 metrů od rozehrávky. 

Toto je správné rozehrání rohu. Všichni jsou vzdáleni 5 metrů od rozehrávky a před zahráním do 

kruhu se míčku dotkla další hráčka, která jej zahrála do kruhu. 

 

Volný úder pro obránce 
Byl udělen volný úder pro obránce mezi zadní lajnou a vrcholem kruhu, tak je možné rozehrát volný 

úder na úrovni vrcholu kruhu.  

 

Rozehrávka volného úderu 
Získali jste volný úder? Musíte mít míček pod kontrolou před jeho rozehrávkou. 

Míček je získán pod kontrolu dvěma čistými pohyby. Míček nemusí být úplně zastaven. 

 

Volný úder v blízkosti kruhu 
Pokud útočník rozehraje míček u kruhu, může ho obránce v kruhu ve vzdálenosti menší než 5 metrů 

okamžitě stínovat. Po 5 metrech může začít útočníka napadat. 

 

Volný úder v blízkosti kruhu 
Míček nesmí být zahrán přímo do kruhu. 

Kdy je možné zahrát míček do kruhu? Když urazí vzdálenost 5 metrů anebo je zasažen soupeřem. 

 

Volný úder v blízkosti kruhu 
Pokud je míček rozehrán okamžitě, obránce, který nebyl vzdálen alespoň 5 metrů, nesmí napadat 

útočníka, v opačném případě je nařízen trestný roh. 



 

Volný úder v blízkosti kruhu 
Obránce, který byl v době rozehrávky ve vzdálenosti větší než 5 metrů, může napadat útočníka. 

 

Volný úder v blízkosti kruhu 
Pokud není míček zahrán okamžitě, musí mít všichni hráči vzdálenost 5 metrů. 

 

Trestný roh 
Toto je správný postup během trestného rohu. 

 

Trestný roh 
Pokud brankář vyběhne moc brzy, jeden z obránců musí jít na půlku. Trestný roh je rozehrán bez 

jednoho obránce. 

 

Trestný roh 
Pokud útočník vběhne do kruhu příliš brzy, ROZEHRÁVAČ je vyměněn a musí jít na půlku. 

 

Trestný roh 
Po rohu může obránce rozehrát na své spoluhráče, i když má stále masku. 

Obránce může rozehrát tak, že nahraje spoluhráči. Takže nikoliv self-pass.  

Obránce má masku a rozehraje self-pass. Pokud je v kruhu, následuje trestný roh, pokud je mimo 

kruh – volný úder pro soupeře. 

 

Provedení trestného úderu 
Toto je správný postup během trestného úderu. 

Rozhodčí se zeptá brankáře a útočníka, zda jsou připraveni. Po písknutí může být úder proveden. 

 

Provedení úderu 
Tažená puš není povolena. 

I přes dosažení branky zahrává obránce volný úder, trestný úder není opakován. 

 

Provedení trestného úderu 
Pokud udělá brankář přestupek a není dosaženo branky, trestný úder se opakuje. 

Pokud udělá brankář přestupek a je dosaženo branky, branka je platná a úder se neopakuje. 



 

Signalizace 

 

Buly 

Tímto způsobem ukažte buly. 

Gól 

Je to gól? Pískněte, a poté ukažte oběma rukama do středu hřiště. 

 

Sekání 

Někdo seká? Toto je způsob, jak to ukázat. 

 

Udělení karty 

Musíte dát kartu? Nejdřív ukažte, kdo má volný úder. 

--- Potom zastavte čas --- 

--- signalizujte hráči, aby za vámi přišel…  

… a ukažte mu kartu. 

 

Bránění 

Překřížením rukou před svým hrudníkem a opakováním tohoto pohybu ukažte, že bylo provedeno 

bránění. 

 

Trestný úder 

Penalta? Ukažte jednou rukou na místo určené k rozehrání penalty a druhou zvedněte nad hlavu. 

 

Trestný roh 

Ukážete tak, že směřujete obě ruce směrem na branku. Buďte si jistí, že stále sledujete hru. 

 

Zastavení času 

Zastavení času signalizujete překřížením rukou nad hlavou. 

 

Volný úder 

Ukažte po písknutí směrem, kam půjde hra, doleva nebo doprava. 



 

Roh 

Jedná se o roh, který se stal po vaší levé straně? 

Ukažte levou rukou směrem do rohu hřiště a poté na čtvrtinu, kde bude rozehráno, na úrovni, kde 

míček přešel zadní lajnu. 

Roh na pravé straně? 

Ukažte pravou rukou do pravého rohu a poté na čtvrtinu, kde bude rozehráno, na úrovni, kde míček 

přešel zadní lajnu. 

 

Výběr správného místa 

Pokud se hra odehrává na pravé straně, buďte vždy před hrou. 

Začínejte včas, během sledování hry, běžet směrem k brance až do správného postavení. Tak se 

budete nacházet ve správném postavení, abyste udělali správné rozhodnutí. 

 

Výběr správného místa 

Pokud se hra odehrává na levé straně, buďte si jistí, že budete včas v kruhu, abyste celou situaci 

dobře viděli. 

Když budete ve správný čas na správném místě, můžete vždy učinit dobré rozhodnutí. 

 

Hala 

 

Signalizace 

Trestný roh 

Ukážete tak, že směřujete obě ruce směrem na branku. Buďte si jistí, že stále sledujete hru. 

 

Trestný úder 

Penalta? Ukažte jednou rukou na místo určené k rozehrání penalty a druhou zvedněte nad hlavu. 

 

Roh 

Jedná se o roh, který se stal po vaší levé straně? 

Ukažte levou rukou směrem do rohu hřiště a poté na středovou čáru, kde bude rozehráno, na úrovni, 

kde míček přešel zadní lajnu. 

  



Roh na pravé straně 

Ukažte pravou rukou do pravého rohu a poté na středovou čáru, kde bude rozehráno, na úrovni, kde 

míček přešel zadní lajnu. 

 

Gól 

Je to gól? Pískněte, a poté ukažte oběma rukama do středu hřiště. 

Rozehrávka 

Zvednutím ruky tímto směrem ukážete rozehrávku pro obránce. 

 

Sekání 

Někdo seká? Toto je způsob, jak to ukázat. 

 

Bránění 

Překřížením rukou před svým hrudníkem a opakováním tohoto pohybu ukažte, že bylo provedeno 

bránění. 

 

Volný úder 

Ukažte po písknutí směrem, kam půjde hra, doleva nebo doprava. 

 

Zastavení času 

Zastavení času signalizujete překřížením rukou nad hlavou. 

 

Udělení karty 

Musíte dát kartu? Nejdřív ukažte, kdo má volný úder. 

--- Potom zastavte čas --- 

--- signalizujte hráči, aby za vámi přišel…  

… a ukažte mu kartu. 

 

Buly 

Tímto způsobem ukažte buly. 

 

 



Příliš vysoko 

Pokud míček vyskočí příliš vysoko, ukážete to tímto způsobem. 

 

Útočník pokračuje ve hře – není okamžitá rozehrávka 
Pokud útočník nerozehraje okamžitě, musí mít všichni hráči vzdálenost 3 metry předtím, než mohou 

hrát míček. 

 

Pokud není obránce v dostatečné vzdálenosti, je udělen trestný roh. 
Rada: varujte hráče, že nemá dostatečnou vzdálenost předtím, než udělíte trestný roh. 

 

Útočníci pokračují ve hře 
Během rozehrávky volného úderu na útočné polovině není povoleno hrát přímo do kruhu. 

Všichni hráči musí mít vzdálenost 3 metry a míček musí ujít alespoň 3 metry, než je zahrán do kruhu. 

 

Útočníci pokračují ve hře – roh 
Během rohu není povoleno rozehrát do kruhu předtím, než míček ujede 3 metry. 

Posunutí míčku na obrannou polovinu není dostačující. Zde získá bránící tým volný úder. 

 

Je možné jakkoliv zahrát míček do kruhu o mantinel. 

Pozor: míček musí urazit 3 metry, než se dotkne mantinelu, aby mohl být hrán do kruhu. 

 

Útočníci pokračují ve hře 
Pokud útočník nerozehraje okamžitě, musí mít obránce vzdálenost 3 metry předtím, než začne 

napadat útočníka. 

V případě, že nemá obránce dostatečnou vzdálenost a zkusí získat míček, bude nařízen trestný roh. 

 

Útočnici pokračují ve hře – obránci nemají vzdálenost 
Obránce, který má vzdálenost 3 metry od místa rozehrání, může napadat útočníka. 

Když je rozehráno okamžitě, musí mít obránci vzdálenost alespoň 3 metry. 

 

Bránění nohou 
Útočník brání míček svojí nohou, toto je bránění a bude nařízen volný úder pro obránce. 

 

Bránění 
Vzhledem k rychlosti otočení, toto není bránění. 



Toto je bránění. 

Útočník brání obránci získat míček svým tělem. 

 

Zastavení míčku na zemi 
Po zvednutí míčku od brankáře musí míček přestat skákat předtím, než se bude pokračovat ve hře. 

Je také povoleno zastavit míček ze vzduchu na zem, a to jedním plynulým pohybem. 

 

3 body 
Hráč nesmí mít na zemi více než 2 části těla, pokud zahrává míček. Pokud položí ruku na zem, je to 

třetí bod, a to znamená volný úder proti němu. 

 

Vysoký míč od brankáře 
Míček je zahrán nebezpečně vysoko od brankáře. Toto je trestný roh. 

Brankář zahraje míček bezpečně rukavicí přes mantinel. Rozehrává útočící tým vně kruhu. 

Brankář zahraje míček bezpečně kopnou přes mantinel. Rozehrává útočící tým vně kruhu. 

Nástřel 
Toto je nástřel. Hráč je nízko, má svoji hokejku před svýma nohama na zemi a útočník zahraje rychlý 

míček do jeho hokejky. 

Toto není nástřel, obránce se pohnul proti míčku. 

Toto také není nástřel. 

Obránce pohybuje svojí holí proti míčku, takže toto není nástřel. 

 

Zavření hráče v rohu 
Není povoleno hráče zavřít v rohu kruhu, útočník musí mít vždy prostor, aby mohl hrát. 

Zde vidíte, že má útočník místo, necháváme pokračovat ve hře. 

 

Otočka do hráče 
Obránce je nízko a útočník hraje míček přímo do jeho hokejky. Zde můžete udělit osobní trest. 

Útočník se točí před obráncovou hokejkou, necháváme pokračovat ve hře. 

 

Puš nebo úder 
V hale je možné zahrát míček pouze puší. Pozor: o úder se jedná tehdy, pokud je vzdálenost mezi 

míčkem a hokejkou větší jak 50 cm. 

Toto je povoleno. 



Tažená puš je také povolena, pokud nevzniká nebezpečí. 

Toto není povoleno. 

 

Herní situace – hra mimo míček 
Zde obránce zahraje míček úderem. Toto je trestný roh, pokud se to odehrává na obranné polovině. 

 

Bránění holí 
Toto je bránění holí. Hráč brání obránci zahrát míček svojí hokejkou. 

 

Od brankáře za zadní lajnu 
Brankář odrazí míček rukavicí – toto je roh. 

Brankář odrazí míček kopnou – toto je roh. 

Zde brankář zahraje míček přímo za zadní lajnu – toto je trestný roh. 

 

Od obránce za zadní lajnu 
Zde vidíme úmyslné zahrání za zadní lajnu. Toto je trestný roh. 

Zde obránce doprovází míček za zadní lajnu. Toto je roh. 

 

Vysoký míček 
Není povoleno hrát míček přes hokejku. 

Míček je vysoko, ale není v okolí soupeř – hraje se dál. 

Zde je hráč blízko, takže se píská a je nařízen volný úder. 

 

Trestný úder 
Chyba útočníka 

Tažená puš není povolena. 

I přes dosažení branky zahrává obránce volný úder, trestný úder není opakován. 

 

Provedení trestného úderu 
Toto je správný postup během trestného úderu. Jeden rozhodčí stojí vpravo za střelcem, druhý na 

zadní lajně. 

Rozhodčí se zeptá brankáře a útočníka, zda jsou připraveni. Po písknutí může být úder proveden. 

 

Trestný roh – chyba útočníka 
Pokud nahrávač naznačí a obránce kvůli tomu vyběhne dřív – nahrávač musí na půlku, roh je 

opakován.  



Trestný roh – pozice 
Pouze brankář je v brance, ostatní obránci jsou na druhé straně branky, než odkud je rozehráváno, 

nebo na úrovni soupeřova kruhu. 

Útočník si může vybrat, odkud rozehraje roh. 

 

Pokračování hry v masce 
Obránce může rozehrát s nasazenou maskou. 

Obránce pro sebe nemůže rozehrát self-pass. 

Pokud k tomu dojde – je nařízen trestný roh. 

 

Trestný roh – chyba obránce 
Pokud obránce vyběhne příliš brzy, musí do kruhu soupeře a bránící tým brání o hráče méně. 

Pokud brankář vyběhne příliš brzy, jakýkoliv hráč jde za něj do soupeřova kruhu. Bránící tým vybíhá v 

počtu o hráče méně. 


