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ÚVOD

Vzhledem k blížícímu se začátku konání hokejových utkání, ať už mistrovských či přípravných, a
současně s ohledem na aktuální vývoj situace pandemie onemocnění COVID-19 (dále také jako
„Onemocnění“), přijal Český svaz ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“), a to aniž by tím byla jakkoliv
dotčena opatření přijatá v souvislosti s pandemií Onemocnění příslušnými orgány České republiky,
pravidla a opatření pro organizování sportovní činnosti v rámci ledního hokeje a para hokeje obsažená v
tomto dokumentu.

Dodržování uvedených opatření, resp. pravidel, může napomoci zabránit šíření Onemocnění a tím přispět
k řádnému průběhu soutěží organizovaných ČSLH.

Opatření vycházejí ze stávajícího vývoje situace a mohou být v budoucnu v návaznosti na rozhodnutí
k tomu příslušných orgánů České republiky měněny a upravovány.



OBECNÁ PRAVIDLA

• dodržovat v rámci ochrany zdraví vlastního i ostatních základní hygienická pravidla, která jsou obecně 
platná, zejména

 pravidelné mytí rukou, zvláště při přípravě pokrmů

 mytí rukou po toaletě vždy mýdlem po dobu 20-30 sekund

 mytí rukou po jakémkoliv jejich znečištění

 používání mýdla a ruční dezinfekce

 dodržování dostatečného odstupu od ostatních osob

 kašlání nebo kýchání do kapesníku nebo do ohybu loktu

• izolovat se při jakýchkoliv příznacích respiračního onemocnění do doby vyléčení, aby se eliminovalo 
šíření respirační infekce

• omezit pobyt v uzavřených veřejných prostorech na nezbytné minimum

• využívat možnost individuální dopravy (nejen) na stadion, minimalizovat používání veřejné dopravy



OBECNÁ PRAVIDLA PRO KLUBY V RÁMCI ORGANIZOVÁNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI

• zajistit na viditelných místech u vstupu do šaten a ve vnitřních prostorách šaten dezinfekci rukou

• zajistit zákaz vstupu nepovolaných osob do prostor šaten hráčů a realizačního týmu

• zajistit, že se tréninkové, resp. zápasové činnosti zúčastní pouze hráči bez příznaků respiračního 
onemocnění

• ustanovit v rámci každého jednotlivého družstva zodpovědnou osobu, která všem hráčům a trenérům 
příslušného družstva změří po jejich příchodu na zimní stadion teplotu bezdotykovým teploměrem

• minimalizovat kontakt mezi hráči různých družstev klubu

• zajistit pravidelný úklid a dezinfekci šaten (1 x denně)

• zajistit pravidelné odvětrávání šaten

• zajistit v rámci možností otevírání dveří tak, aby nebylo používáno madlo dveří

• zajistit pro každého hráče/trenéra individuální vybavení pro jeho činnost (láhev na pití, ručník apod.)

• zajistit denní čištění a praní prádla



POSTUP V RÁMCI PREVENCE ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Povinný postup

• klub je povinen zajistit poučení všech hráčů a trenérů o preventivních a organizačních předpisech 
týkajících se prevence šíření Onemocnění zejména:

 informace o symptomech, průběhu a rizicích Onemocnění

 pravidla chování na ledě a mimo led

 postup v případě výskytu symptomů Onemocnění nebo pozitivního PCR testu na Onemocnění 
(dále také jako „PCR test“)



POSTUP V RÁMCI PREVENCE ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Postup při příznacích Onemocnění

• osoba mající příznaky Onemocnění je povinna telefonicky vyrozumět lékaře

• osoba mající příznaky Onemocnění je povinna informovat trenéra družstva klubu

• osoba mající příznaky Onemocnění je povinna izolovat se ve smyslu protiepidemických opatření k 
zamezení šíření Onemocnění mezi rodinné příslušníky, resp. členy družstva klubu

• osoba mající příznaky Onemocnění je povinna zdržet se jakýchkoliv namáhavých tělesných cvičení

• osoba, která měla příznaky Onemocnění se ke sportovní činnosti může vrátit:

 nejdříve 48 hodin po odeznění všech symptomů Onemocnění na základě souhlasu lékaře

 okamžitě po negativním PCR testu



POSTUP V RÁMCI PREVENCE ŠÍŘENÍ ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Postup při potvrzení Onemocnění

• osoba s pozitivním PCR testem je okamžitě izolována v domácím prostředí, svůj zdravotní stav
neprodleně konzultuje s lékařem a o pozitivním PCR testu vyrozumí neprodleně klub

• klub po oznámení ze strany této osoby vyrozumí řídící orgán soutěže a příslušnou krajskou
hygienickou stanici, které doloží možnou trasu šíření Onemocnění

• pravidla karantény a proces návratu pozitivně testované osoby na Onemocnění zpět ke sportovní
činnosti se řídí dle obecných pravidel nebo pokynů místně příslušné krajské hygienické stanice



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ V ORGANIZACI TRÉNINKOVÉ ČINNOSTI



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ V ORGANIZACI TRÉNINKOVÉ ČINNOSTI

• ustavení menších skupin sportovců – 5 osob (dále také jako „Skupina“)

• provádění tréninkové jednotky v maximálním počtu 30 osob (včetně trenérů)

• minimalizace zapojení hráčů jiných věkových kategorií, či dokonce jiných klubů do tréninku toho
kterého družstva klubu, pokud je zapojení takových hráčů nezbytné, zajistit, aby tito hráči nesdíleli
šatnu s hráči družstva klubu

• usazení hráčů ze Skupiny společně v určité části šatny s následným odstupem (pokud to dispozice
šatny dovolují) od další Skupiny

• provádění individuálních dovednostních činností (v maximální možné míře) v rámci Skupiny

• při modelaci hry 5 na 5 (nebo jiné) usazení hráčů ze Skupiny na hráčské lavici s odstupem od hráčů z
další Skupiny

• při prezentaci tréninkového cvičení trenérem družstva rozdělení přítomných hráčů na hrací ploše po
Skupinách s jejich odstupem od další Skupiny



DOPORUČENÁ OPATŘENÍ V ORGANIZACI TRÉNINKOVÉ ČINNOSTI

• používání posilovny v daný čas pouze pro Skupinu s následnou dezinfekcí posilovny

• používání sprch v daný čas pouze pro Skupinu

• zamezení přístupu nepovolaných osob do bezprostřední blízkosti hrací plochy, kde by takové osoby
mohly přijít do kontaktu s hráči nebo trenéry



ROZHODČÍ



ROZHODČÍ

• rozumí se nejen rozhodčí na ledě, ale též rozhodčí mimo led (tzv. pomocní rozhodčí), brankoví
videorozhodčí, delegáti

• pro rozhodčí platí obdobně pokyny uvedené v dřívějších částech tohoto manuálu

• rozhodčí se mohou utkání účastnit jen tehdy, nemají-li žádné symptomy Onemocnění

• je-li rozhodčí nominován na příslušné utkání a má příznaky Onemocnění, je povinen bezodkladně
informovat příslušnou komisi rozhodčích, která pro příslušné utkání zajistí jeho nahrazení

• rozhodčí jsou povinni před, při a po utkání postupovat tak, aby minimalizovali svůj kontakt s vnějším
okolím

• doprava na a z utkání se musí uskutečnit tak, že „rozhodčí na ledě“ nebudou cestovat společně s
brankovým videorozhodčím nebo delegátem

• delegát a brankový videorozhodčí se mohou k utkání dopravit společným dopravním prostředkem

• pozdrav podáním rukou mezi „rozhodčími na ledě“ a dalšími skupinami rozhodčích (pomocnými
rozhodčími, brankovým videorozhodčím a delegátem) se zakazuje



ROZHODČÍ

• pomocní rozhodčí jsou při utkání povinni nosit ochranu nosu a úst a jednorázové rukavice

• rozhodčím na ledě se zakazuje v průběhu utkání pohyb mimo prostor hřiště a kabinu rozhodčích (je-li
sociální zařízení součástí vybavení kabiny rozhodčích)

• pomocným rozhodčím se zakazuje v průběhu utkání pohyb mimo box trestoměřičů, kabinu pomocných
rozhodčích a samostatné vyhrazené WC

• videorozhodčí smí vstoupit do šatny rozhodčích pouze před utkáním, a to pouze s nasazenou
ochranou nosu a úst a na maximální dobu 5 minut

• videorozhodčí je povinen při utkání nosit ochranu nosu a úst a minimalizovat svůj pohyb mimo kabinu
brankového videorozhodčího

• delegát smí vstoupit do šatny rozhodčích pouze před utkáním, a je-li to nezbytné, i v průběhu utkání a
po utkání, ovšem vždy pouze s nasazenou ochranou nosu a úst a vždy na maximální dobu 5 minut

• delegát je povinen při utkání nosit ochranu nosu a úst a minimalizovat svůj pohyb mimo pořádajícím
klubem vyhrazený prostor pro delegáta



ORGANIZACE UTKÁNÍ



ORGANIZACE UTKÁNÍ

• pro účely organizace utkání se osoby účastnící utkání rozdělují do tří kategorií:

 Osoby na hrací ploše (hráči, trenéři, členové realizačních týmů, rozhodčí) - jedná se o osoby, 
které se pohybují v prostoru hřiště a jeho bezprostředního okolí a nemohou dodržet obecně 
stanovené předpisy o povinných odstupech (dále také jako „Osoby na hrací ploše“)

 Osoby mimo hrací plochu (zástupci klubů a řídícího orgánu soutěže, ledaři, zametači ledu,
záchranná služba, fotografové, novináři) - jedná se o osoby, které se bezprostředně podílejí na
konání utkání, dodržují preventivní opatření, mají odstup od osob na hrací ploše, ale nemohou být
od skupiny osob na hrací ploše zcela separovány – při své činnosti postupují s vědomím toho, že
se setkávají s hráči více, než je obvyklé, a musí tak dbát zvýšené opatrnosti při dodržování
hygienických opatření (povinnost zakrytí úst a nosu, u ledařů a zametačů povinnost nosit
jednorázové rukavice)

 Osoby v hledišti a prostorách stadionu (pořadatelská služba, úklidová a sanitární služba,
poskytovatelé občerstvení, členové statistického týmu, policie, diváci) - jedná se o osoby
pohybující se v hledišti, u nichž je pořádající klub povinen zajistit, že se v průběhu konání utkání
nedostanou do kontaktu se skupinou osob na hrací ploše (dále také jako „Osoby v hledišti a
prostorách stadionu“)



ORGANIZACE UTKÁNÍ

• pořádající klub je povinen přijmout taková opatření, aby zamezil shromažďování Osob v hledišti a
prostorách stadionu s ostatními skupinami osob

• pořádající klub je povinen zamezit vstupu nepovolaných osob (vč. zástupců klubu, moderátorů,
maskotů apod.) na hrací plochu, do prostoru trestných a hráčských lavic

• je-li mezi hráčskými lavicemi volný prostor, je pořádající klub povinen zajistit, aby se v tomto prostoru
v průběhu konání utkání nikdo nevyskytoval

• pořádající klub je povinen zajistit umístění nádob s dezinfekčním roztokem na ruce na stojanech ve
všech místnostech vnitřních prostor stadionu (šatny, kabina rozhodčích, kabina pomocných
rozhodčích, tiskové centrum atd.)

• pořádající klub je povinen zajistit dezinfekci šaten, hráčských lavic a trestných lavic před každým
utkáním



ORGANIZACE UTKÁNÍ

Před utkáním

• nemají-li obě družstva samostatnou přístupovou cestu do šatny, je pořádající klub povinen vytvořit
harmonogram příchodu hráčů obou družstev tak, aby nedošlo k jejich setkání při příchodu na stadion

• nejsou-li hráči, kteří se mají zúčastnit příslušného utkání, zapsáni do zápisu o utkání v předstihu ve
smyslu čl. 326 odst. 4. soutěžního a disciplinárního řádu ČSLH, bude zápis o utkání vytvořen tak, že
vedoucí družstev předají zapisovateli utkání vytištěnou sestavu a správnost údajů potvrdí v aplikaci
elektronického zápisu po následné výzvě zapisovatele – není povoleno, aby vedoucí družstva vyčkával
vyplnění zápisu o utkání v kabině pomocných rozhodčích

• rozcvičení mimo led domácích hráčů, hostujících hráčů a rozhodčích musí být pořádajícím klubem
organizováno tak, aby od sebe byly tyto jednotlivé skupiny osob izolovány

• využívá-li domácí i hostující družstvo ke vstupu na hrací plochu tentýž tunel, je pořádající klub
povinen zorganizovat nástup na hrací plochu (na rozcvičení i k utkání) tak, aby při nástupu nedošlo ke
kontaktu mezi jednotlivými skupinami osob (tj. rozhodčími, hráči domácího družstva a hráči
hostujícího družstva); nikomu není dovoleno se zdržovat v prostoru tunelu, tento lze využít pouze k
bezprostřednímu nástupu na hrací plochu



ORGANIZACE UTKÁNÍ

Před utkáním

• rozcvičení družstev před utkáním probíhá na polovinách hřiště, přičemž cvičení organizovaná z
poloviny hřiště mohou začínat pouze od úrovně středového kruhu (viz obrázek níže)

• nástup a odchod z hrací plochy musí
být organizován tak, aby nedocházelo
ke kontaktu hráčů obou družstev s
diváky, fotografy, novináři apod.

• pozdrav rozhodčích a kapitánů
před utkáním se neděje podáním
rukou, ale pouze slovně

• zakazuje se konání jakéhokoliv
ceremoniálu na hrací ploše,
v prostoru hráčských a trestných
lavic

Domácí Hosté



ORGANIZACE UTKÁNÍ

Při utkání

• lední hokej je kontaktním sportem, tudíž není možné jakýmkoliv způsobem limitovat či omezovat
střetávání hráčů v průběhu utkání

• rozhodčí mají za povinnost eliminovat svůj kontakt s hráči a trenéry, nebo mezi hráči samotnými na
nezbytné minimum

• hráčům, kterým je v utkání uložen trest, může být na trestné lavici podáno občerstvení pouze formou
dosud neotevřené lahve balené vody, po odchodu hráče z trestné lavice jsou pomocní rozhodčí povinni
nespotřebovanou vodu zlikvidovat – tato nesmí být podána dalšímu hráči ani žádné jiné osobě

• hráčům na trestné lavici může být v prostoru trestné lavice podán pouze nápoj dle odstavce shora,
nebo jednorázová papírová utěrka

• zakazuje se konání jakéhokoliv ceremoniálu na hrací ploše, v prostoru hráčských a trestných lavic

• soutěžní a marketingové akce o přestávkách se povolují pouze bez přítomnosti hráčů a rozhodčích na
hrací ploše v době jejich konání, a je-li současně zajištěn pro konání takové akce samostatný vstup na
hrací plochu (jiný než přes prostor hráčských a trestných lavic)



ORGANIZACE UTKÁNÍ

Po utkání

• využívá-li domácí i hostující družstvo k odchodu z hrací plochy tentýž tunel, organizují odchod z hrací
plochy rozhodčí tak, že nejprve opustí hrací plochu jedno družstvo, po něm družstvo druhé (pořadí
není záměrně stanoveno s ohledem na pozápasové rituály a „děkovačky“, není však povoleno, aby
hrací plochu opustila obě družstva současně), a až poté rozhodčí

• zakazuje se konání jakéhokoliv ceremoniálu (včetně vyhlašování nejlepších hráčů utkání) na hrací
ploše, v prostoru hráčských a trestných lavic

• pozdrav rozhodčích a kapitánů po utkání se nekoná

• pozdrav hráčů obou družstev podáním rukou se nekoná



PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PŘI I MIMO UTKÁNÍ



PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PŘI I MIMO UTKÁNÍ

• individuální rozhovory jsou povoleny pouze před a po skončení utkání v pořádajícím klubem vymezené
zóně, zakazuje se přístup zástupcům médií do hráčských šaten

• je-li utkání vysíláno přímým přenosem, má zástupce vysílatele právo přednostního a individuálního
rozhovoru s hráčem/trenérem, a to při dodržení zásad uvedených níže

• je povinností pořádajícího klubu, aby pro potřeby individuálních rozhovorů rozdělil zástupce médií do
skupin maximálně po 4 osobách

• hráči musejí být při individuálních rozhovorech od zástupců médií odděleni dvojitou mobilní zábranou,
která zajistí jejich odstup od zástupců médií minimálně 2 m

• s ohledem na rozdělení zástupců médií do menších skupin se pro danou skupinu zástupců médií
omezuje počet položených otázek každému jednotlivému hráči max. na 5

• hráči, trenéři i zástupci médií jsou v průběhu konání individuálních rozhovorů povinni nosit ochranu
úst a nosu



PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ PŘI I MIMO UTKÁNÍ

• tiskové konference se konají za účasti trenérů nebo hráčů obou zúčastněných družstev, přičemž
pořádající klub je povinen uzpůsobit místo konání tiskové konference tak, aby výměra prostoru,
v němž se má tisková konference konat, odpovídala ploše 4 m2 na každého jednotlivého účastníka
tiskové konference, a je povinen zajistit při usazení zástupců médií mezi jednotlivými osobami povinné
odstupy 2 m (obdobně je nutné postupovat v rámci novinářských tribun či press center)



PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ



PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ

• zástupci společnosti zajišťující TV přenos jsou povinni minimalizovat svůj pohyb mimo stanovená
místa (kamerová platforma, komentátorské stanoviště atd.)

• při pohybu na stadionu i na určených místech musejí zástupci společnosti zajišťující TV přenos
dodržovat odstup minimálně 2 m od ostatních osob a jsou povinni nosit ochranu úst a nosu

• komentátoři utkání nejsou při komentování povinni nosit ochranu úst a nosu, musejí však sedět
s odstupem minimálně 2 m od sebe i od dalších osob, pohyb těchto osob po stadionu je možný pouze
s ochranou úst a nosu

• příprava TV přenosu (kabeláž, instalace kamer apod.) musí být ukončena nejpozději 150 minut před
začátkem utkání, jednotlivé kamerové pozice musí být od sebe vzdáleny minimálně 2 m

• pořizování TV rozhovorů probíhá dle pravidel uvedených v pravidlech pro pořizování mediálních
výstupů při i mimo utkání

• natáčení v kabinách, v prostoru posilovny, na hráčských lavicích, trestných lavicích a v prostoru mezi
nimi se zakazuje



PRAVIDLA PŘI POŘIZOVÁNÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ

• pořádající klub je pro potřeby zástupců zajišťujících TV přenos povinen zajistit samostatné (může být i
mobilní) WC včetně tekoucí vody

• V průběhu konání utkání se na stadionu mohou z osob zajišťujících TV přenos nacházet pouze:

 2 komentátoři

 2 moderátoři TV studia (je-li realizováno)

 1 reportér

 8 kameramanů

 1 produkční

 5 techniků (osvětlovači, zvukaři, statistici apod.)



PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ HLEDIŠTĚ



PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ HLEDIŠTĚ

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN se s
účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření

• zakazují mj. sportovní akce s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve
venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb,
přičemž tento zákaz se nevztahuje kromě jiného na hromadné akce konané ve stavebně členěných
areálech (sportovní stadion, veletržní areál apod.), v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve
stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se
akce převážně ve vnitřních prostorech staveb, a to v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou,
např. přenosným plotem) sektorech areálu s tím, že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených
sektorů, z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak přecházet mezi
sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být alespoň 4 metry; v případě prostor
osazených pevnými řadami sedadel (např. hlediště sportovního stadionu apod.) se omezuje sezení
tak, že účastníci hromadné akce sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě mohou sedět tak, že je
od jiných osob bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo.



PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ HLEDIŠTĚ

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j.: MZDR 15757/2020-26/MIN/KAN se dále s
účinností ode dne 27. 7. 2020 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření

• zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor,
rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na mj. sportovních
akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb, přičemž
tento zákaz se nevztahuje na:

a) děti do dvou let věku,

b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž
mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

c) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a
osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu,

d) sportovce v době tréninku, zápasu, soutěže apod.



KONEC


