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1 ÚVOD 

Téma práce jsem si vybral zcela záměrně, protože jsem posledních pět let aktivním 

hráčem inline hokeje. U mě, i u většiny hráčů v České republice, se jedná o doplňkový 

sport k lednímu hokeji. 

Začátky inline hokeje se datují od 80. let minulého století a jsou zasazeny na jih 

Spojených států. Česká asociace inline hokeje vznikla v roce 1995 a v současné době čítá 

přibližně 3500 členů. V České republice je vnímán výhradně jako letní sport, přestože ve 

světě se inline hokej hraje celoročně. Sezona trvá něco málo přes dva měsíce, a to v období 

od konce dubna do začátku července. 

Hráči v České republice využívají inline hokej ke zpestření letní přípravy, i když se 

i v naší soutěži najde hrstka hráčů, tzv. profesionálů, kteří se inline hokeji věnují celoročně. 

Takoví hráči se uplatňují v zahraničních soutěžích, neboť u nás v republice to není možné. 

Nejčastěji bychom je našli na soupiskách klubů ve Španělsku, Itálii nebo ve Francii, kde 

získávají cenné zkušenosti a dosahují větších či menších úspěchů. 
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

Cílem práce je vytvořit ucelený soubor informací o inline hokeji a seznámit čtenáře 

s historií, pravidly, úspěchy a osobnostmi inline hokeje v České republice. 

 

Z cíle práce plynou následující úkoly: 

- Klasifikovat inline hokej 

- Specifikovat požadavky na vybavení hráčů a sportovišť po technické stránce 

- Popsat odlišnosti v pravidlech mezi FIRS a IIHF 

- Shrnout rozdělení soutěží v České republice 

- Vyzdvihnout úspěchy reprezentací na mezinárodní scéně 

-  Představit výrazné osobnosti českého inline hokeje 
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3 KLASIFIKACE INLINE HOKEJE 

Jedná se o kolektivní brankový sport, který se hraje v počtu čtyř hráčů v poli          

a jednoho brankáře na hřišti pro lední hokej, na kterým je položena speciální plocha. 

V současnosti existují dvě světové organizace, FIRS (Mezinárodní federace kolečkových 

sportů) a IIHF (Mezinárodní hokejová federace), obě federace mají vlastní mistrovství 

světa a každá má jisté odlišnosti v pravidlech. 

Inline hokej, tak jak jej prezentuje Česká asociace inline hokeje, je kolektivní 

branková hra s pravidly částečně odlišnými od ledního hokeje (počet hráčů 4+1), která 

uchovává jednoduchost této kolektivní hry. Inline hokej může tedy hrát každý, kdo hrával 

nebo hraje lední hokej a umí bruslit. Kolečka na bruslích jsou umístěna za sebou, tedy 

v řadě, a odtud i pochází název hry "inline". Plocha na inline je ze speciálního plastového 

materiálu, jenž má speciální vlastnosti, aby se bruslení podobalo co nejvíce tomu na ledě. 

Většina inline ploch je položena na zimních stadionech v době letních přestávek. V 

současnosti je plocha položena přibližně na pětadvaceti stadionech. Ostatní výstroj je 

podobná výstroji v ledním hokeji ve své odlehčené formě. (Mlčoušek, 2012) 
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4 VZNIK INLINE HOKEJE 

4.1 Vznik inline hokeje ve světě 

 Začátky tohoto poměrně mladého sportu se datují od osmdesátých let dvacátého 

století a jsou zasazeny na jih Spojených státu amerických, kde se kolečkové brusle staly 

nesmírně populárními. Odtud se tento sport rozšířil postupně do Evropy, hlavně do 

Španělska, Itálie a Francie, kde se v současné době hrají nejlepší profesionální soutěže na 

území starého kontinentu.  

4.2 Vznik inline hokeje v České republice 

  V České republice se inline hokej začal rozvíjet po založení České asociace inline 

hokeje (ČAILH) v roce 1995. Iniciátory založení byli pánové Ladislav Kopec a Tomáš 

Březina. Následujícího roku se u nás odehrála první sezóna mužů, které se zúčastnilo 25 

týmů a vítězem se stalo mužstvo Charlie Praha. Od té doby se systém soutěží stále 

zdokonaluje a rozvíjí. 

Od roku 2003 v České republice začaly hrát svoji soutěž i ženy a pravidelně 

se (výjimkou posledních dvou let) zúčastňují i mistrovství světa.  

Mládežnický inline hokej nezůstal pozadu a od roku 2001 se hrají turnaje v 

kategoriích přípravky, mladších žáků, starších žáků a juniorů, které vrcholí mistrovstvím 

republiky, v němž jsou první tři mužstva oceněny medailemi (viz příloha č. 1). 
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5 ČESKÁ ASOCIACE INLINE HOKEJE 

Česká asociace inline hokeje (logo viz příloha č. 2) vznikla v roce 1995, kdy se 

česká reprezentace poprvé zúčastnila mistrovství světa. V tomto roce nás na mistrovství 

světa reprezentovali hokejbalisté KOVO Praha, které sponzoroval pan Pluhař. Zakoupil 

hráčům potřebné vybavení (kolečkové brusle, chrániče, puky), naučil je bruslit, a po této 

přípravě vyjeli vybraní hráči reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa do 

třetího nejlidnatějšího města Spojených států amerických, Chichaga, kde obsadili 

konečnou čtvrtou příčku. 

Následujícího roku 1996 se hrála první mistrovská sezona pod hlavičkou ČAILH a 

zúčastnilo se jí 25 týmů, což pro neznámý sport představovalo skvělou účast. Oficiálně 

prvním korunovaným mistrem České republiky se stal tým Charlies Praha. 

Dnes sídlí ČAILH  ve sportovním areálu na Strahově, na adrese Atletická 100/2 

16017 Praha 6, a je prezentována na internetových stránkách www.inlinehokej.cz. Řídí ji 

prezídium složené z pěti členů. V čele stojí prezident Tomáš Würtherle, místo 

viceprezidenta náleží Tomáši Březinovi. Dalšími členy představenstva ČAILH jsou  

Martin Mecera, Ivan Tomaštík a Jan Řivnáč. 

5.1 Komise České asociace inline hokeje 

ČAILH v současné době čítá šest nezávislých komisí, které zajišťují veškeré 

inlinové dění na republikové a mezinárodní úrovni.  

5.1.1 Sportovně technická komise (STK) 

 STK má na starosti sportovní stránku soutěží a veškeré technické záležitosti 

ohledně chodu soutěží, tzn. rozlosování soutěží, přihlášky apod. Předsedou STK je Tomáš 

Würtherle a dalšími členy jsou Jan Řivnáč a Ivan Tomaštík. 

5.1.2 Disciplinární komise 

 Řeší přestupky hráčů a funkcionářů proti soutěžním řádům a pravidlům. Předsedou 

je opět Tomáš Würtherle a členem komise jsou Tomáš Ulrich a Tomáš Březina. 

mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
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5.1.3 Komise mládeže 

Zabývá se především vývojem mládeže, koncepcí a systémem mládežnických 

soutěží. Předsedou je opět Tomáš Würtherle, členy jsou Ivan Tomaštík a Zdeněk Karlík. 

5.1.4 Komise rozhodčích a delegátů 

Jedná se o jedinou komisi tvořenou pouze předsedou a jedním členem. Jejím 

úkolem je nominování rozhodčích v českých soutěžích. Předsedou je prezident ČAILH 

Tomáš Würtherle a členem je Jiří Rozlílek. 

5.1.5 Reprezentační komise 

Zabezpečuje chod reprezentací, výběr reprezentantů, technické vybavení a zázemí 

naší reprezentace. Předsedou je Martin Mecera, členy jsou Ivan Tomaštík a Jiří Suhrada, 

který je současně trenérem juniorské reprezentace. 

5.1.6 Mezinárodní komise 

Vystupuje vůči mezinárodním federacím a má na starosti nominaci rozhodčích na 

mezinárodní utkání. Tyto nominace předkládá dané federaci FIRS nebo IIHF a čeká na 

jejich schválení. 

5.2 Mistrovství světa pořádané ČAILH  

První mistrovství světa, které se uskutečnilo na území České republiky v roce 2000, 

se konalo v Hradci Králové a Chocni. Toto mistrovství se hrálo pod hlavičkou IIHF 

(Mezinárodní hokejová federace). Česká reprezentace obsadila druhé místo, když ve finále 

nestačila na výběr Finska. 

První mistrovství světa, jež se konalo na našem území pod záštitou organizace 

FIRS (federace kolečkových sportů), proběhlo v roce 2003 na jihu Čech, v Písku. Zde se 

nejprve představila ženská reprezentace a poté následoval turnaj mužů. Reprezentace žen, 

při svém historicky prvním startu na mistrovství světa, dokonale využila výhodu domácího 

prostředí a obsadila třetí místo. Muži postoupili až do finále, kde po lítém boji prohráli ve 

třetím prodloužení s týmem USA. Z mužského finále se prostřednictvím České televize 

přenášel poprvé zápas inline hokeje. Zároveň šlo i o první televizní přenos z píseckého 

mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
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zimního stadionu, což byl velký okamžik nejen pro Písek, ale především pro medializaci 

inline hokeje.   

V roce 2010 se vrátilo mistrovství světa opět do České republiky, přesněji do 

Berouna, kde se pod hlavičkou FIRS konal prestižní turnaj mužů i žen. Ženská 

reprezentace zde ukořistila své druhé zlato, když ve finále porazila favorizovaný tým 

Kanady. Čekalo se, co předvede mužská reprezentace v čele s Karlem Rachůnkem, zda se 

jim povede završit neuvěřitelný rok českého inline hokeje, neboť zlato získala reprezentace 

žen, juniorů i veteránů. Ovšem onen poslední vrchol nepřišel, muži se museli spokojit 

pouze s bronzovými medailemi. 

Rok poté (2011) se v Berouně konalo MS Veteránů, při kterém veteráni obhájili 

zlaté medaile z předešlého roku. V Pardubicích se v témže roce uskutečnilo mistrovství 

světa organizace IIHF. Diváci zde vytvořili bouřlivé prostředí a v pardubické ČEZ aréně se 

muži poprvé, a zatím naposledy, radovali ze zlaté medaile po vítězství nad mužstvem 

Spojených států amerických. 

V roce 2014 nás čekají hned dvě mistrovství světa na našem území. Po třech letech 

se do Pardubic opět vrátí MS organizace IIHF, a na našem území je naplánováno i 

mistrovství světa Veteránů, které by se mělo konat v Praze na zimním stadionu Hvězda 

Praha. 

 



15 

 

6 PRAVIDLA INLINE HOKEJE 

Pravidla se ve světě řídí dvěma funkčními mezinárodními federacemi IIHF a FIRS.   

Na české inline hokejové scéně platí oficiální pravidla inline hokeje schválené Českou 

Asociací Inline Hokeje, která jsou přizpůsobená českým podmínkám. Obě pojetí pravidel 

mají mnoho společného, ale zároveň i řadu odlišností. Základní ustanovení stručně 

rozeberu v následující části.  

6.1 IIHF 

International Ice Hockey Federation = Mezinárodní hokejová federace (logo viz. 

příloha č. 3) vznikla v roce 1908 v Curychu pod zkratkou LIHG a zde také stále sídlí. 

Jedná se  o národní federaci hokejových asociací. Její základní naplní je řízení sportovních 

oddílů v ledním hokeji a inline hokeji (od roku 1996) v mužských kategorií.  

6.2 FIRS 

 Federation Internationale de Roller Sports = Mezinárodní federace kolečkových 

sportů (logo viz.příloha č.4)  byla založena v roce 1924 v Montreuxu  (Švýcarsko) pod 

zkratkou FIPR. Tato federace sdružuje všechny disciplíny kolečkových sportů, což 

představuje cca 100 národních federací z celého světa. Inline hokej organizuje od roku 

1995. 

Tabulka č. 1 Základní rozdíly v pravidlech federací 

  IIHF FIRS 

Hřiště s červenou čárou bez červené čáry 

rozměry branky (šířka x výška) 183 x 122cm 170 x 105cm 

menší trest 1:30 min 2 min 

postavení mimo hru Ano ne 

postavení mimo hru při přesilovce Ano ne 

zakázané uvolnění Ano ne 

hrací doba 4x12min 2x20min 

Zdroj: vlastní zpracování 
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6.3 Základní ustanovení 

Zde zdůrazňuji a vybírám pouze nejdůležitější odlišnosti domácích pravidel. 

6.3.1 Hřiště 

Zahrnuje hřiště, branky, brankoviště, body na vhazování, hráčskou a trestnou lavici, 

kruh pro rozhodčí, signální a časová zařízení. 

- Hřiště je rozděleno uprostřed červenou čárou širokou 30 cm, která spojuje obě delší 

strany hřiště. Tato čára je vyznačena červenou barvou rovněž kolmo na obou ohrazeních. 

Červená čára je považována vždy za součást té poloviny hřiště, na které se nachází kotouč. 

Strana hřiště, na které má tým svoji branku, se nazývá obranné pásmo. Vzdálenější strana 

se nazývá útočné pásmo. Maximální velikost hřiště: 61 m dlouhé a 30 m široké. Minimální 

velikost hřiště: 56 m dlouhé a 26 m široké. 

- Branky - Brankové tyče jsou 1,22 m vysoké a jsou od sebe vzdáleny 1,83 m (měřeno od 

vnitřní strany tyčí). Průměr tyčí je 5 cm. (Würtherle a kol., 2006) 

6.3.2 Mužstva 

Tato část pojednává o složení mužstva, kapitánovi, hráčích v dresech, zahajovací 

sestavě, střídání a zranění hráčů. 

- Složení mužstva - Minimální počet hráčů družstva je 6 hráčů v poli + 1 brankář. 

Maximální počet hráčů družstva je16 hráčů v poli + 2 brankáři.  

- Střídání hráčů - Rozhodčí nemá povinnost čekat na hráče na vhazování. Jestliže jedno 

mužstvo je připraveno na vhazování a druhé otálí, rozhodčí může zahájit hru vhozením. 

(Würtherle a kol., 2006) 

6.3.3 Výstroj 

Charakterizuje hole, brusle, brankařskou výstroj, ochrannou výstroj, nebezpečnou 

výstroj, kotouč, dresy a jejich kontrolu. 

- Hole - Rukojeť:  maximální délka 163 cm od patky ke konci rukojeti, maximální šířka     

3 cm, maximální tloušťka 2,5 cm. 

mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
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           - Čepel: maximální délka 32 cm od patky ke konci čepele, maximální šířka 7,5 cm, 

minimální šířka 5 cm. 

- Kotouč - průměr 7,62 cm, tloušťka 1,54 cm, váha 100-185 g. (Würtherle a kol., 2006) 

6.3.4 Tresty 

Definuje základní typy trestů (menší, větší, osobní), tresty ve hře, trestné střílení, 

tresta pro brankaře, odložené tresty a ukládání trestů. 

- Tresty -  Souběžné menší/větší tresty - jsou tresty, které nezpůsobí oslabení žádnému 

družstvu. Znamenají, že hráči z obou družstev jsou vyloučeni ve stejný čas a na stejnou 

dobu. Pokud jsou souběžné tresty uloženy, potrestaní hráči zaujmou místa na trestných 

lavicích a obě družstva ihned tyto hráče nahradí v poli náhradníky. Potrestaní hráči musí 

odsedět uložený trest a po jeho skončení musí zůstat na trestné lavici až do prvního 

přerušení hry. Pokud jedno družstvo je oslabeno o hráče kvůli dřívějšímu trestu, souběžné 

tresty nezmění počet hráčů na ploše. Hráči nesmějí opustit trestnou lavici, dokud jejich 

trest nevypršel, nenastal poločas nebo není konec utkání. Pouze z těchto a žádných jiných 

důvodů mohou hráči opustit trestnou lavici. Všichni hráči na trestné lavici musí zůstat 

sedět, dokud jejich trest neuplynul. POZNÁMKA: Pokud je přerušená hra a je spáchán 

jakýmkoli hráčem přestupek, uloží se stejný trest jako během hry.  

- Větší tresty - pokud to pravidlo určuje, je při prvním větším trestu automaticky 

udělen i osobní trest do konce utkání. 

- Ukládání trestů - jestliže je v době, kdy rozhodčí signalizuje trest, avšak předtím, než 

zapíská, dopraven kotouč do branky neprovinivšího se mužstva přímým následkem hry 

hráče neprovinivšího se mužstva, branka se neuzná a uloží se signalizovaný trest. 

(Würtherle a kol., 2006)  

6.3.5 Činovníci utkání a jejich povinnosti 

Vymezuje činovníky utkání tzn. rozhodčí, brankový rozhodčí, trestoměřič, 

zapisovatel utkání a časoměřič. 

- Brankový rozhodčí - není-li k dispozici světelné zařízení, zvedá pravou ruku nad hlavu, 

když kotouč přejde celým objemem brankovou čáru.  Není-li určeno příslušnou komisí 

mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
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jinak. Kontrolu brankové sítě provádějí rozhodčí určení k řízení utkání. Nehratelný kotouč 

a následné přerušení hry je v plné kompetenci rozhodčích řídících utkání a v této situaci 

brankový rozhodčí nesignalizuje.  Jestliže je vystřeleno na branku a nepadne gól, brankový 

rozhodčí nesignalizuje. 

- Zapisovatel utkání - za odeslání zápisu odpovídá hlavní případně jiný určený rozhodčí. 

Würtherle a kol., 2006) 

6.3.6 Pravidla hry 

Vysvětluje pravidla a prohřešky proti nim. Do této části je zařazeno: napadání 

činovníků utkání a ostatní osobní tresty, úprava výstroje, pokus o zranění, vražední na 

hrazení, zlomená hůl, napadení, kroček, úmyslné zranění soupeře, zdržování hry, faul 

loktem a kolenem, vhazování, padnutí na kotouč, hrubost, branky a přihrávky, disciplinární 

trest, hraní kotouče rukou, vysoké hole, držení, hákování, nedovolené bránění, nedovolený 

zásah diváků, naražení ze zadu, kopnutí kotouče, opuštění hráčských nebo trestných lavic, 

fyzického napadání činovníků utkání, hrubá nebo neslušná řeč, kotouč mimo hřiště nebo 

nehratelný kotouč, udržování kotouče v pohybu, kotouč z dohledu nebo nepravý kotouč, 

odmítnutí zahájit hru a ukončení utkání, sekání, bodnutí špičkou a koncem hole, začátek 

utkání a třetin, hození hole, hrací doba a oddechový čas, nerozhodná utkání, podražení, 

zbytečná hrubost, postavení mimo hru, zakázané uvolnění, držení hole, bodyček, 

nafilmovaný pád, zásah do hlavy a krku, pád pod nohy. 

- Úprava výstroje - v případě, že hráč ztratí přilbu v průběhu hry, musí si jí okamžitě 

nasadit zpět na hlavu a řádně upevnit řemínkem nebo odejít ihned střídat, aniž by se 

zúčastnil hry. V případě, že se hráč bez přilby nebo řádně upevněné přilby zúčastní 

jakýmkoli způsobem hry, bude potrestán menším trestem. (Würtherle a kol., 2006) 

- Napadení - je-li udělen za porušení pravidla větší trest, bude automaticky udělen i osobní 

trest do konce utkání. 

- Krosček - je-li udělen za porušení pravidla větší trest, bude automaticky udělen i osobní 

trest do konce utkání. 

- Faul loktem a kolenem - dle uvážení rozhodčího se za faul loktem nebo kolenem udělí 

menší nebo větší trest plus automaticky trest do konce utkání. 

mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
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- Branky a přihrávky - jestliže útočící hráč kopne kotouč a ten je odražen do branky 

jakýmkoliv hráčem bránícího mužstva, vyjma brankáře, branka se neuzná. Hra bude 

přerušena a vhazování proběhne na nejbližším bodu vhazování u červené čáry. 

- Vysoké hole -  zvedat čepel na výši ramen je zakázáno. Dle uvážení rozhodčího se udělí 

menší nebo větší trest plus automaticky trest do konce utkání hráči, jenž udeří nebo 

naznačí úder holí nad výší ramen.  Použití hole k odpálení kotouče nad normální výškou 

"ramen" je zakázáno.  Jestliže je jedno mužstvo oslabeno a hráč mužstva, které má větší 

počet hráčů na ploše, zapříčiní přerušení hry, kvůli udeření kotouče holí nad normální 

úrovní "ramen" vhazování se provede na jednom z bodů pro vhazování u branky mužstva, 

které toto přerušení zapříčinilo. 

- Držení - hráči, který uchopí nebo drží obličejovou masku či přilbu soupeře, nebo ho drží 

za vlasy, se uloží dle uvážení rozhodčího menší nebo větší trest plus osobní trest. 

- Naražení zezadu - dle uvážení rozhodčího se uloží menší trest plus osobní trest nebo větší 

trest plus osobní trest do konce utkání. 

- Kopnutí kotouče - branka nebude uznána, jestliže útočící hráč dosáhne branky kopnutím 

a to i přesto, že se kotouč odrazí do branky od bránícího hráče či brankaře. 

- Odmítnutí zahájit hru a ukončení utkání - o výsledku ukončeného utkání rozhoduje 

příslušná komise. 

- Sekání - jeli dle uvážení rozhodčího udělen větší trest, automaticky se udělí osobní trest 

do konce utkání. 

- Bodnutí špičkou a koncem hole - dvojitým menším trestem plus osobním trestem bude 

potrestán hráč, který se pokusí bodnout soupeře špičkou nebo koncem hole. Větší trest plus 

automaticky trest do konce utkání se uloží hráči, který bodne špičkou či koncem hole 

protihráče. 

- Hození hole - hráče na provádění trestného střílení neurčuje rozhodčí, ale trenér mužstva. 

- Hrací doba a oddechové časy - utkání se skládá ze čtyř dvanácti minutových třetin. 

Soupeři zahájí hru na opačné polovině hřiště, než se nachází jeho hráčská lavice. Po první 

a třetí čtvrtině následuje dvou minutová přestávka. Po druhé čtvrtině následuje 
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patnáctiminutová přestávka a soupeři si vymění strany tak, že budou hájit polovinu hřiště 

bližší ke své hráčské lavici. Hraje-li se utkání do rozhodnutí, uplatňuje se postup dle 

soutěžního řádu. Před prodloužením si mužstva strany nemění. Každému mužstvu přísluší 

jeden oddechový čas za dvě čtvrtiny v délce 30 sekund. 

- Podražení - dle uvážení rozhodčího se udělí menší nebo větší trest. 

- Zbytečná hrubost - uloží-li rozhodčí vetší trest, následuje automaticky osobní trest do 

konce utkání. 

- Postavení mimo hru - hráči útočícího mužstva mohou předstihnout kotouč při přechodu 

červené půlící čáry, podmínkou je, že kotouč bude přes červenou půlící čáru následně 

převezen na holi útočícího hráče. Když je kotouč přes červenou půlící čáru přihráván, musí 

předstihnout útočící hráče. V případě, že hráč předstihne kotouč, nesmí hrát za červenou 

půlící čarou kotoučem, ledaže: Kotouče se nejprve dotkne spoluhráč, který červenou půlící 

čáru překonal až za kotoučem. Kotouče se nejprve dotkne protihráč. Hráč, který předstihl 

kotouč na červené půlící čáře, se vrátí a alespoň jednou bruslí se dotkne nejprve červené 

půlící čáry. V případě porušení tohoto pravidla rozhodčí přeruší hru a vhazování se 

uskuteční nejblíže místa, odkud byl kotouč přes červenou půlící čáru přihrán. Když 

mužstvo v oslabení odehraje kotouč ze svého obranného pásma přes červenou půlící čáru, 

musí všichni hráči mužstva v početní převaze opustit svoje útočné pásmo nebo se alespoň 

jednou bruslí musí dotknout červené půlící čáry tak, aby v jednom okamžiku nebyl ani 

jeden hráč v útočném pásmu. V okamžiku, kdy v útočném pásmu není žádný hráč mužstva 

v početní převaze, může se útočící mužstvo znovu vrátit do útočného pásma, aniž by 

přitom porušilo pravidlo postavení mimo hru. Při porušení tohoto pravidla rozhodčí přeruší 

hru v okamžiku, kdy se kotouč vrátí zpět do útočného pásma mužstva v početní převaze v 

době, kdy v pásmu je hráč nebo jsou hráči útočícího mužstva v početní převaze, kteří se 

nevrátili za červenou půlící čáru. Následující vhazování se uskuteční na nejbližším 

koncovém bodu pro vhazování v obranném pásmu útočícího mužstva v početní převaze. 

- Zakázané uvolnění - pro uplatnění tohoto pravidla rozděluje červená středová čára hřiště 

na dvě poloviny. Pokud hráč jednoho z družstev při rovnovážném stavu nebo při vlastní 

početní převaze vystřelí nebo odrazí kotouč přes půlící čáru až za brankovou čáru 

soupeřova družstva (útočné zóny), hra bude přerušena z důvodu zakázaného uvolnění a 
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bude provedeno vhazování na koncovém bodu pro vhazování před brankou provinivšího se 

družstva. Hra nebude zastavena v případě, že kotouč takto vystřelený nebo odražený 

skončí za brankovou čárou v brance soupeřova družstva. Branka bude uznána. Pro účel 

tohoto pravidla, to znamená pro posouzení, zda došlo nebo nedošlo k zakázanému 

uvolnění, je směrodatné, kde se mužstvo, které má (respektive mělo) kotouč v držení, 

naposledy kotouče dotklo. Jestliže v době, kdy rozhodčí signalizuje trest za přestupek 

hráče družstva, které nemá kotouč v držení, způsobí mužstvo, které má kotouč v držení, 

zakázané uvolnění, pak vhazování následující po přerušení hry bude provedeno na 

nejbližším zvláštním bodu pro vhazování v obranné zóně družstva, které způsobilo 

zakázané uvolnění. 

Na zakázané uvolnění se nemusí přihlížet jako na porušení pravidel a hra může pokračovat, 

jestliže:  

- Kotouč byl vystřelen nebo odražen hráčem, jehož družstvo je v oslabení, 

- Družstvo, které zakázané uvolňování způsobilo, má na hrací ploše menší počet 

hráčů, než soupeř, 

- Hráč vystřelí kotouč tak, že za půlící čárou se odrazí od těla nebo hole protihráče 

tak, že se vrátí zpět na polovinu hráče, který původně kotouč vystřelil a přejde až za 

brankovou čáru, 

- Jeden z přímých účastníků vhazování přímo z vhazování vystřelí kotouč tak, že 

přejde půlící čáru i brankovou čáru soupeřova družstva, 

- Čárový rozhodčí posoudí, že kotoučem, který směřuje do zakázaného uvolnění 

mohl bez problémů hrát holí nebo bruslemi hráč nebo brankář družstva na jehož 

straně měl kotouč brankovou čáru protnout a způsobit tak zakázané uvolnění. 

Čárový rozhodčí dá rukou pokyn k pokračování ve hře, i když kotouč přešel 

brankovou čáru, 

- Kotouč před tím, než přešel brankovou čáru a způsobil tak zakázané uvolnění, byl 

tečován bruslí, holí nebo tělem hráče nebo brankáře opačného družstva, než které 

kotouč do zakázaného uvolnění vystřelilo, 
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- Kotouč před tím, než přešel brankovou čáru, protnul brankoviště branky opačného 

družstva, než které kotouč do zakázaného uvolnění vystřelilo. 

Pokud rozhodčí mylně označí zakázané uvolnění (kupříkladu opomenutí při oslabení 

týmu...apod.), provede se vhazování na středovém bodě pro vhazování. 

- Držení hole - menším trestem bude potrestán hráč, který drží rukama nebo jiným 

způsobem soupeřovu hůl. Trest se oznámí jako držení soupeřovy hole. 

- Bodyček -  menším nebo větším trestem plus automaticky osobním trestem do konce 

utkání dle zvážení rozhodčího bude potrestán hráč, který úmyslně bodyčekuje protihráče s 

kotoučem nebo bez kotouče. 

- menším nebo větším trestem plus automaticky trestem do konce utkání dle zvážení 

rozhodčího bude potrestán hráč, který fyzicky napadne protihráče po zapískání a přerušení 

hry, přičemž posouzení, zda se hráč mohl včas svého úmyslu o fyzický kontakt po 

zapískání vzdát, záleží na rozhodčím. 

- "Rolování" protihráče, který je v držení kotouče a snaží se projet podél hrazení, pokud 

má za cíl jeho postupné zastavení, se nepovažuje za naražení na hrazení. 

- pokud je výsledkem naražení na hrazení nebo bodyčeku zranění protihráče, udělí 

rozhodčí viníkovi větší trest a současně osobní trest do konce utkání. (Würtherle a kol., 

2006) 

mailto:wurtherle@inlinehokej.cz
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7 VÝSTROJ A VÝZBROJ NA INLINE HOKEJ 

7.1 Hokejky  

Hole musí být stejné jako v ledním hokeji. Zhotoveny ze dřeva, nebo jiného 

schváleného materiálu a nesmí mít žádné výčnělky. Přilnavá páska jakékoli barvy může 

být omotána kolem čepele za účelem vyztužení nebo zlepšení vedení kotouče. Nesmí být 

delší než 165 cm, měřeno od patky ke konci držadla, a 32 cm, měřeno od patky ke špičce 

čepele. Čepel hokejky musí být alespoň 5 cm široká a nesmí být širší než 7,5 cm na 

jakémkoli místě čepele (viz. příloha č. 5). 

Čepel brankářské hole na jakémkoli místě nesmí být širší než 13 cm, kromě patky. 

Zde může měřit 14 cm. Délka čepele nesmí přesahovat 39 cm, měřeno od patky ke špičce 

čepele. Rozšířená část brankářské hole nesmí být delší než 61 cm od patky nahoru a širší 

než 13 cm (oficiální pravidla inline hokeje 2006). 

7.2 Brusle 

Brusle používané na inline hokej musí být pouze inline brusle. Mohou se skládat ze 

tří nebo čtyř koleček. Pokud jsou brusle vyrobeny pro čtyři kolečka, také všechny čtyři 

musí obsahovat. Všechny kolečkové zástrčky a nápravy musí být přikryty ochranným 

materiálem, aby nezranily ostatní hráče nebo neničily hrací povrch (viz. příloha č. 6). 

Kolečka jsou vyrobena ze speciálních syntetických materiálů s označením tvrdosti (72A – 

78A) a velikosti (nejčastěji 72 – 80 mm). Nesmírně důležitou součástí jsou ložiska, která 

zajišťují upevnění a otáčení koleček (viz. příloha č.7).  

7.3 Brankářská výstroj 

Brankařská výstroj je shodná s výstrojí pro lední hokej. Skládá se z betonů, kalhot, 

vesty, lapačky, vyrážečky a obličejové masky. Všechny části musí odpovídat příslušným 

pravidlům. 
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7.4 Hráčská ochranná výstroj 

Hráčská výstroj je složená z rukavic (viz. příloha č. 8), helmy (viz. příloha č. 9), 

loketních a holenních chráničů (viz. příloha č. 10), kalhot se suspenzorem a návleků (viz. 

příloha č. 11), které jsou až na výjimky shodné s výbavou pro lední hokej. Všechny tyto 

části výstroje musí být schváleny nezávislým orgánem odpovědným za vývoj a testování 

hokejových ochranných pomůcek. Porušení této povinnosti se posuzuje jako nedovolená 

výstroj. 
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8 ORGANIZACE SOUTĚŽÍ 

V inline hokeji se v České republice organizují mistrovské a nemistrovské, 

dlouhodobé a krátkodobé soutěže. Pod pojmem mistrovské (postupové) soutěže se rozumí 

soutěže, ve kterých se uděluje titul „mistr“ nebo „přeborník“ příslušné věkové kategorie    

a území, dále kvalifikační a dlouhodobé soutěže, které organizují řídící orgány asociace   s 

udělenou licencí. Všechny ostatní soutěže se považují za nemistrovské (nepostupové). 

Soutěže organizují a řídí ligová komise ČAILH, regionální, krajské a okresní 

výkonné výbory ČAILH a jejich sportovně technické orgány, městské výkonné výbory 

ČAILH a jejich sportovně technické orgány, kluby nebo jejich sdružení, dále jen „řídící 

orgány“. Tyto řídící orgány ve své působnosti rozhodují o struktuře a hracím systému 

soutěže, kterou řídí. Řídící orgány mistrovských soutěží musí mít licenci ČAILH. Řídící 

orgán soutěže vydává nejméně 3 týdny před zahájením soutěže rozpis a propozice 

dlouhodobé soutěže nebo propozice krátkodobé soutěže včetně termínů utkání. Řídící 

orgán soutěže je zodpovědný za řádný průběh soutěže a schvaluje výsledky soutěže. 

  Plánování soutěží vychází ze sportovního kalendáře celostátních soutěží a akcí,         

na jehož podkladě připraví řídící orgány své vlastní sportovní kalendáře. Údaje                 

ve sportovních kalendářích jsou závazné pro příslušné nižší řídící orgány a jejich změny    

a doplňky lze provádět jen se souhlasem orgánu, který kalendář vydal. 

Výklad: Celoroční tréninkový cyklus se dělí na čtyři období: 

a) přípravné období 

b) předzávodní období 

c) hlavní období s vloženými mezicykly 

d) přechodné období. 

V přípravném a předzávodním období a v mezicyklech se plánují přátelská a přípravná 

(kontrolní) utkání a soutěže, v hlavním období se plánují mistrovské soutěže a v 

přechodném období se neplánují řádná utkání ani soutěže. Řídící orgány sestavují 

sportovní kalendáře v souladu s uvedenými zásadami. 
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  Propozice soutěže obsahují název soutěže, adresu řídícího orgánu, číslo jeho 

bankovního účtu, příp. IČO, a složení všech komisí řídícího orgánu včetně hospodáře. Dále 

definují pravidla a řády soutěže včetně odchylek, startovné, rozpis a nasazení rozhodčích. 

 K organizování soutěží jsou vydány tyto závazné dokumenty s dlouhodobou platností: 

a) pravidla inline hokeje 

 b) soutěžní řád 

c) disciplinární řád 

d) přestupní řád 

e) registrační řád 

Řídící orgány ve své působnosti vydávají sportovní kalendář a rozpisy soutěží, 

případně další řády, směrnice a nařízení, které však nesmějí být v rozporu s již platnými 

řády a směrnicemi ČAILH. 

Řídící orgány soutěží udělují vítězům soutěží tituly a ceny. Titul „mistr“ nebo 

„přeborník“ může udělit jen řídící orgán asociace. Vítěz musí obdržet uznání v každém 

případě v kterékoliv soutěži. Jako uznání lze udělit diplomy, plakety, medaile, poháry nebo 

ceny. 

V pravidelně vypisovaných soutěžích lze udělit cenu dočasně nebo trvale putovní, v 

takovém případě musí vítěz kromě zapůjčení putovní ceny obdržet kopii putovní ceny nebo 

jiné uznání do trvalého držení. Putovní cena, která nebyla dosud trvale získána, se 

propůjčuje vítězi nejdéle do 1 měsíce před ukončením dalšího ročníku soutěže. Nedodržení 

této lhůty se považuje za disciplinární provinění. (ČAILH, 2013)  
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9 SYSTÉM SOUTĚŽÍ 

9.1 Muži 

9.1.1 Extraliga (Reebok extraliga) 

Jedná se o nejvyšší hranou soutěž na našem území. Extraligu hraje dvanáct družstev 

rozdělených do dvou divizí po šesti týmech. Vítěz je korunován jako mistr Extraligy 

v inline hokeji, obdrží putovní pohár, zlaté medaile a prsteny pro vítěze (viz příloha č.). 

Hraje se systémem každý s každým, jednou na domácím hřišti a jednou jako hostující 

celek.  

Za vítězství v základní části se udělují tři body. V případě remízy si oba soupeři 

připíší po bodu. O bod navíc se utkají v pětiminutovém prodloužení, popřípadě 

v samostatných nájezdech. Trestná střílení provádí tři hráči na každé straně v jedné sérii. 

Když se ani po třech sériích nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu na každé straně, 

až do rozhodnutí. 

První čtyři týmy po základní části postupují do play off (vyřazovacích bojů).        

Ve čtvrtfinále se utká vítěz divize Východ se čtvrtým týmem divize Západ a druhý tým 

Západní divize změří síly se třetím týmem Východní divize. První dvě družstva z každé 

divize cestují v úvodním zápase na hřiště soupeře. Hraje se na dvě vítězná utkání a začíná 

se na hřišti hůře umístěného mužstva. Druhé, popřípadě třetí utkání sehraje doma to 

mužstvo, které bylo lépe postavené po základní části. 

 Systém soutěží se stále vyvíjí, a proto se v loňském roce upustilo od systému 

používaného v ledním hokeji a družstva, která postoupí přes čtvrtfinále, se automaticky 

nominují na závěrečný turnaj Final Four. Jedná se o víkendový turnaj, kde se hraje 

semifinále i finále na jedno utkání. V semifinále na sebe narazí týmy podle počtu 

získaných bodů v základní části. Družstvo, které získalo v základní části nejvíce bodů, se 

utká s družstvem, které naopak získalo bodů nejméně. Místo konání závěrečného turnaje je 

oznámeno již před začátkem nového ročníku. Oba poražení semifinalisté získávají 

bronzové medaile. Finále se hraje před kamerami České televize. 
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Mužstva, která se po základní části umístila na pátém a šestém místě, hrají play-out 

(boje o udržení). Hraje se na dvě vítězná utkání a začíná se na hřišti hůře umístěného 

mužstva. Druhé, popřípadě třetí utkání sehraje doma mužstvo lépe postavené ve 

výsledkové tabulce. Týmy jsou nasazeny do dvojic dle předem stanoveného klíče. Páté 

mužstvo Západní Divize hraje proti šestému mužstvu Východní divize, a následně páté 

mužstvo Východní Divize hraje proti šestému mužstvu Západní Divize. Vítězové této části 

zachrání svoji účast v nejvyšší soutěži a poražená mužstva si zahrají o sestup, a to také na 

dvě vítězná utkání. 

 Západní divizi hraje v letošním roce (2013) úřadující mistr IHC Slavie Praha, IHC 

Berounští Medvědi, dvojnásobný vítěz nejvyšší soutěže. Dále Střída Sport Pardubice, IHC 

Čerti Kladno, ILHK VČES Hradec Králové, IHC Mad Parrot’s Úhřetice. 

Východní divize se skládá z celků IHC Devils Zlín, což je nejúspěšnější celek 

v České republice, který má na svém kontě již pět ligových titulů. Dále pak IHC Eagles 

Olomouc, IHC Nightbird Přerov, IHC Reflex Uherské Hradiště, IHK Uherský Brod a 

Mission Roller Brno. 

Tabulka č.2  Rozlosování dle pořadí v předchozí sezóně 

I.KOLO 1.-6. 2.-5. 3.-4. 

II.KOLO 6.-4. 5.-3. 1.-2. 

III.KOLO 2.-6. 3.-1. 4.-5. 

IV.KOLO 6.-5. 1.-4. 2.-3. 

V.KOLO 3.-6. 4.-2. 5.-1. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

9.1.2 1. Liga 

První ligu hraje devětadvacet týmů, které jsou rozděleny do tří divizí. Divizi Západ 

tvoří v roce 2013 HC Buldoci Stříbro, IHC Košutka Plzeň, IHC Letci Plzeň. Všechny tyto 

týmy mají společný domácí stadion, kterým je zimní stadion ASK ILH Lovosice Košutka. 

Daším účastníkem je IHC Rakovník, ASK ILH Lovosice, IHC Rollers Storm Praha a IHC 

Warriors Praha. 
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Divize Střed se skládá z BK Letci Nová Paka, HC Spartak Polička, HC Stadion 

Vrchlabí, IHC Dynamo Pardubice, IHC Eagles Chrudim, IHC Litomyšl, IHC Outsiders 

Pardubice, IHC Třebochovice, Mad Parrot’s Úhřetice B, Střída Sport Pardubice B. 

V Divizi Východ hrají HC Boskovice, HC Lvi Břeclav, IHC Devils Zlín B, IHC 

Eagles Olomouc B, IHC Typhoon Kopřivnice, IHC NightBird Přerov B, IHC Nový Jičín, 

IHC Valašské Meziříčí, Mission Roller Brno B, SK IHC Panthers Havířov, IHC Caesars 

Olomouc a HC TJ Šternberk. 

První liga má dvě části soutěže. „První částí je část základní, kde jsou mužstva 

rozdělena do třech divizí dle počtu účastníků a regionální příslušnosti. Ve skupině Západ a 

Střed se mužstva utkají systémem dvakrát každý s každým, jednou doma a jednou venku. 

Ve skupině Východ se mužstva utkají 1x každý s každým turnajovým systémem.              

V základní části si vítěz utkání připíše tři body. V případě, že utkání skončí v normální 

hrací době remízou, následují samostatné nájezdy v sérii po třech. Pokud se série po třech 

nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu až do rozhodnutí. Vítěz utkání na 

samostatné nájezdy si připíše dva body, mužstvo, které podlehne v prodloužení nebo na 

samostatné nájezdy, jeden bod. 

Druhou částí sezóny je finálový turnaj, kde mužstva umístěná v divizi po první 

části na prvním a druhém místě postupují do finálového turnaje. Nasazení do finálového 

turnaje se určuje podle tabulky koeficientu po základní části, přičemž bez ohledu              

na celkový koeficient se na prvních třech příčkách seřadí vítězové divizí. V prvním kole   

se ve čtvrtfinále utkají mužstva na třetím až šestém místě systémem třetí se šestým a čtvrtý    

s pátým. Vítězové postupují do semifinále, poražení hrají zápas o páté místo. V semifinále 

se mužstva seřadí dle koeficientu po základní části a utkají se systémem první se čtvrtým   

a druhý se třetím. Vítězové hrají o titul vítěze první ligy a přímý postup do extraligy, 

poražení o třetí místo.“ (ČAILH, 2013)  

Výpočet tabulky koeficientu a kritéria k nasazení se počítají následovně. Pořadí      

na základě bodového koeficientu se stanoví na základě průměrného počtu získaných bodů 

na jedno utkání (celkový počet získaných bodů v základní části se vydělí počtem utkání). 

Při rovnosti bodového koeficientu dvou nebo více mužstev rozhodne o pořadí vyšší 

průměrný brankový rozdíl na jedno utkání (celkový brankový rozdíl po základní části se 
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vydělí počtem utkaní), případně větší průměrný počet vstřelených branek na jedno utkaní 

(celkový počet vstřelených branek po základní části se vydělí počtem utkání). Pokud není 

možné rozhodnout ani podle jednoho z výše uvedených kriterií, pak o pořadí týmů             

v rovnosti rozhodne los. Případné kontumační výsledky se započítávají jako odehraná 

utkaní. Všechny výpočty se provádějí s přesností na čtyři desetinná místa. Tabulka 

koeficientu, která je rozhodující pro nasazení týmu v semifinále a finále, bude zveřejněna 

po skončení základní části. 

9.1.3 2. Liga 

Jedná se o dlouhodobou turnajovou soutěž, které se účastní pouze pět týmů. Proto 

z této ligy nikdo nepostupuje, ale ani nesestupuje. Všichni účastníci druhé ligy mají stejný 

domácí stadion - zimní stadion v Chrudimi. Mužstva se utkají dvakrát každý s každým 

systémem doma / venku. Vítěz utkání si připíše tři body. V případě, že utkání skončí          

v normální hrací době remízou, obě mužstva si připíší po jednom bodu. Na konci může 

nastat situace, kdy mužstva mají stejný počet získaných bodů. V tomto případě rozhoduje o 

vítězi bilance vzájemných zápasů. Ve druhé lize se nehraje žádné play off. Vítěz 

dlouhodobé části se stává vítězem druhé ligy. 

 

Účastníky druhé ligy jsou Greenbombardiers Pardubice, IHC Skuteč, IHC Stašov, 

Road Café Pardubice a SK IHC Pardubice. (ČAILH, 2013) 

9.2 Extraliga juniorů (Stilmat extraliga juniorů) 

Extraligu juniorů hraje sedm mužstev, jež se utkají v základní části systémem 

dvakrát každý s každým. Věková hranice této kategorie je v rozmezí ročníku narození 

1994, 1995 a 1996. Mohou zde nastoupit i hráči mladší, ale musí mít potvrzené ostaršení. 

V základní části si vítěz utkání připíše tři body. V případě, že utkání skončí v normální 

hrací době remízou, následují samostatné nájezdy v sérii po třech. Pokud se série ani po 

třech nájezdech nerozhodne, pokračuje se po jednom nájezdu na každé straně až do 

rozhodnutí. Mužstvo, které zvítězí na samostatné nájezdy, si připíše dva body, mužstvo, 

které podlehne na samostatné nájezdy, jeden bod. 
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První čtyři mužstva po základní části se zúčastní finálového turnaje. V semifinále 

jsou mužstva nasazena v pořadí první proti čtvrtému a druhý se třetím. Poražení hrají o 

třetí místo, vítězné celky se utkají na jedno utkání o titul mistra ČR. 

Účastníky Stilmat extraligy juniorů jsou HC Boskovice, ILHK VČES Hradec 

Králové, IHC Devils Zlín, IHC Nighbirds Přerov, IHC Club Slavia Praha, IHC Střída Sport 

Pardubice a Inline hokejový klub Uherský Brod. 

9.3 Mistrovství České republiky mládeže 

Mistrovství České republiky mládeže má dvě části. První z nich jsou kvalifikační 

turnaje. Mužstva se utkají ve dvou divizích turnajovým způsobem, přičemž na každém 

turnaji se mužstva utkají jedenkrát každý s každým. V případě, že jsou v divizi více jak 

čtyři účastníci, jedno z mužstev bude mít na vybraném turnaji volno. Mužstva, umístěná  

po kvalifikačních turnajích na prvním, druhém a třetím místě v příslušné divizi, postupují 

do finálového turnaje. 

Druhou částí je finálový turnaj, kterého se ve všech kategoriích účastní mužstva 

umístěná po kvalifikačních turnajích na prvním, druhém a třetím místě v příslušné divizi. 

Finálové turnaje se hrají systémem play-off, přičemž vítězové divizí postupují rovnou      

do semifinále. 

Rozdělení do věkových kategorií je následovné. V kategorii přípravky je přihlášeno 

devět družstev, ve kterých smějí hrát děti s ročníkem narození 2002 a mladší. Následuje 

kategorie mladších žáků ročníku 2000 a 2001, v níž je přihlášeno osm družstev. Nejstarší 

mládežnickou kategorií jsou starší žáci. V této kategorii nastupují děti s ročníkem narození 

1997, 1998 a 1999 a je do ní přihlášeno devět družstev. 
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10  ÚSPĚCHY ČESKÉHO INLINE HOKEJE 

Inline hokej je poměrně mladý sport, na našem území se hraje teprve od roku 1996. 

Za tuto dobu prošel jistými změnami, přesto se úspěchy na mezinárodní scéně objevují ve 

všech kategoriích poměrně často a nejedná se o úspěchy malé. Troufám si říci, že se jedná 

o vůbec nejúspěšnější sport, který se na našem území hraje. Od roku 1995, kdy naše 

reprezentace poprvé okusila měřítko světového inline hokeje a umístila se na senzačním 

čtvrtém místě, se reprezentantům kladou vždy medailové cíle. Stanovené úkoly se daří 

plnit, o čemž svědčí několik získaných titulů Mistra světa a bronzová medaile ze 

Světových her z roku 2009. 

10.1  Mistrovství světa 

10.1.1  Veteráni 

U „inlineových“ Veteránů není stanovena horní hranice věku, jak je tomu               

u ostatních věkových kategorií. Zde naopak mluvíme o spodní hranici, která je stanovena 

věkem osmatřicet let a starší. V této kategorii neexistuje nic, jako „ostaršení“ hráče. 

Veteráni hrají svá mistrovství dle pravidel FIRS. Mluvíme-li o mistrovství světa Veteránů, 

mluvíme bez pochyby o nejmladším mistrovství co do doby konání. První Veteránské 

mistrovství světa se uskutečnilo v roce 2010 v Bisley ve Velké Británii. Česká 

reprezentace hned na poprvé získala titul Mistrů světa. O rok později se mistrovství konalo  

na území České republiky, v Berouně. Naši reprezentanti první představení na domácí 

půdě přetavili v nejcennější kov a obhájili předcházející titul. V roce 2012 zamířilo 

mistrovství do Itálie, do městečka Pinerollo. Češi si opět počínali na výbornou, ale ve 

finále jim zlatý hattrick překazil výběr Francie. V letošním roce se klání o titul Mistra světa 

přesunulo do země „Galského kohouta“, do Francie. Naše reprezentace si nevedla vůbec 

špatně. V repríze rok starého finále opět změřila síly s domácí reprezentací, ale Francie 

opět zvítězila a česká výprava se vracela se stříbrnou medailí. 
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Tabulka č. 3  Reprezentace v kategorii Veteránů 

Rok 1.místo 2.místo 3.místo Město (stát) 

2010 Česká republika Francie Itálie Bisley (Velká Británie) 

2011 Česká republika Francie Itálie Beroun (Česká republika) 

2012 Francie Česká republika Itálie Pinerolo (Itálie) 

2013 Francie Česká republika  Itálie Anglet  (Francie) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

10.1.2 Mužská reprezentace 

10.1.2.1 Mistrovství světa organizace IIHF 

  Mistrovství světa pod hlavičkou IIHF se konají již od roku 1996. V tomto roce naše 

reprezentace odletěla do Spojených států amerických, do Minneapolis. V prvním měření sil 

se světovou elitou obsadil český výběr osmé místo. V roce 1998 se hrálo již podruhé v řadě 

v Anaheimu. Česká reprezentace vylepšila své umístění z předchozího roku a skončila na 

druhém místě. Roku 2000 po jednoletém výpadku se konalo vůbec první mistrovství světa 

na našem území. Pořadatelem byl Hradec Králové a Choceň. Na konci turnaje visel na 

krku našich reprezentantů stříbrný kov. V roce 2001 v americkém Ellentonu získala naše 

výprava bronzové medaile. Poté následovalo osm let, ve kterých Češi nepřivezli žádný 

z cenných kovů. Osmiletý půst znamenal pro Českou reprezentaci nejdelší čekání na 

medaili. V roce 2010 zavítal kolotoč mistrovství světa do švédského Karlstadu, kde naši 

reprezentanti konečně prolomili dlouhé čekání na medaili, jejich spanilou jízdu zastavili až 

ve finále favorizovaní Američané. V následujícím roce se představil tento turnaj na našem 

území v Pardubicích. Česká reprezentace na čele s kapitánem Karlem Rachůnkem 

vybojovala historicky první zlato z mistrovství světa konané organizací IIHF. Poslední dva 

ročníky MS se konaly v Německu a ani jednou se českému výběru nepodařilo dostat přes 

čtvrtfinále a obsadil tak shodně páté místo. 
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Tabulka č.4  Nejúspěšnější reprezentace organizace IIHF (muži) 

Rok 1.místo 2.místo 3.místo Město (stát) 

1996 USA Kanada Finsko Mineapoli (USA) 

1997 USA Kanada Švýcarsko Anaheim (USA) 

1998 Kanada USA Finsko Anaheim (USA) 

1999 nehrálo se 

2000 Finsko Česká republika USA Hradec Králove (Česká republika) 

2001 Finsko USA Česká republika Ellenton (USA) 

2002 Švédsko Finsko Německo Norimberk (Německo) 

2003 Finsko Švédsko USA Norimberk (Německo) 

2004 USA Finsko Švédsko Bad Tolz (Německo) 

2005 Švédsko Finsko USA Kuopio (Finsko) 

2006 USA Švédsko Finsko Budapešť (Maďarsko) 

2007 Švédsko Finsko Německo Pasov (Německo) 

2008 Švédsko Slovensko Německo Bratislava (Slovensko) 

2009 Švédsko USA Německo Ingolstadt (Německo) 

2010 USA Česká republika Švédsko Karlstad (Švédsko) 

2011 Česká republika USA Kanada Pardubice (Česká republika) 

2012 Kanada Německo Finsko Ingolstadt (Německo) 

2013 USA Švédsko Kanada Drážďany (Německo) 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

10.1.2.2 Mistrovství světa organizace FIRS  

  V organizaci FIRS patří Česká republika mezi nejužší světovou špičku. Již na 

prvním mistrovství světa v roce 1995, kdy se u nás inline hokej ještě nehrál, jsme obsadili 

neuvěřitelné čtvrté místo, což byl obrovský úspěch. Následujícího roku se česká 

reprezentace neúčastnila mistrovství, které se konalo v italském Roccaraso. V roce 1997 

bylo MS v Rakousku ve městě Zell Am See, kde naši reprezentanti obsadili páté místo. Od 

roku 1998 do roku 2012 se pouze s výjimkou roku 2004 (London, Kanada, 4.místo) 

nestalo, aby naši reprezentanti nepřivezli medaili. Osmkrát získali bronzové medaile, 



35 

 

čtyřikrát prohráli až ve finále a získali stříbro. Za zmínku stojí především rok 2003, kdy se 

MS konalo v Písku a naši reprezentanti se probojovali až do finále, kde ve třetím 

prodloužení nestačili na tým USA. Zároveň se jednalo o vůbec první živý přenos zápasu 

inline hokeje Českou televizí. A konečně v roce 2007 (Bilbao, Španělsko) a 2011 

(Roccaraso, Itálie) získali titul Mistrů světa. 

 

Tabulka č.5 Nejúspěšnější reprezentace organizace FIRS (muži) 

rok 1.místo 2.místo 3.místo Město (stát) 

1995 USA Kanada Finsko Chicago (USA) 

1996 USA Francie Itálie Roccaraso (Itáie) 

1997 USA Kanada Rakousko Zell Am See (Rakousko) 

1998 USA Rakousko Česká republika Winnipeg (Kanada) 

1999 Švýcarsko USA Česká republika Thun and Wichtrach (Švýcarsko) 

2000 USA Švýcarsko Česká republika Amiens (Francie) 

2001 USA Česká republika Švýcarsko Torrevieja (Španělsko) 

2002 Kanada USA Česká republika Rochester (USA) 

2003 USA Česká republika Kanada Písek (Česká republika) 

2004 USA Kanada Itálie London (Kanada) 

2005 USA Česká republika Francie Paříž (Francie) 

2006 USA Česká republika Kanada Detroid (USA) 

2007 Česká republika Švýcarsko Kanada Bilbao (Španělsko) 

2008 USA Francie Česká republika Ratingen (Německo) 

2009 USA Kanada Česká republika Varese (Itálie) 

2010 USA Švýcarsko Česká republika Beroun (Česká republika) 

2011 Česká republika Itálie USA Roccaraso (Itáie) 

2012 USA Kanada Česká republika Bucamaranga (Kolumbie) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10.1.3  Ženská reprezentace 

O velkých úspěších inline hokeje svědčí i úspěchy ženské reprezentace. První 

ženské MS se konalo v roce 2002 v Rochesteru v USA, ale bylo bez české účasti. V roce 

2003 se hostitelskou zemí stala Česká republika, přesněji místem konání byl jihočeský 

Písek. Šlo vůbec o první vystoupení ženské reprezentace na mezinárodní úrovni. Hned 

první start se ženám povedl a obsadily třetí místo, které se jim povedlo obhájit o rok 

později ve městě London v Kanadě. Následovaly dva roky bez umístění na stupních vítězů 

2005 (Paříž, Francie) a 2006 (Detroid, USA). Rok 2007 byl pro ženskou reprezentaci 

přívětivější, když ve španělském Bilbau prohrály až ve finále a získaly tak stříbrné 

medaile. O rok později se MS konalo v německém Düsseldorfu a ženy se konečně dočkaly 

zlatého úspěchu. V roce 2009 se MS konalo v italském Varese a ženská reprezentace 

chtěla zopakovat zlatý úspěch. Ovšem ve finále nestačily na USA a skončily na druhém 

místě. V roce 2010 se MS konalo v Berouně a ženská reprezentace dotáhla své domácí 

tažení až dokonce a získala druhý titul Mistryň světa v posledních třech letech. 

Následovalo páté místo v Roccaraso v Itálii, což bylo doposud poslední vystoupení české 

ženské reprezentace na mistrovství světa. V roce 2012 (Bucamaranga, Kolumbie) a 2013 

(Anaheim, USA) se nenašly finanční prostředky pro jejich účast na těchto turnajích.  

Tabulka č.6 Nejúspěšnější ženské reprezentace  

Rok 1.místo 2.místo 3.místo město(stát) 

2002 Kanada USA Austrálie Orchester (USA) 

2003 USA Kanada Česká republika Písek (Česká republika) 

2004 Kanada USA Česká republika London (Kanada) 

2005 Kanada USA Francie Paříž (Francie) 

2006 USA Kanada Francie Detroid (USA) 

2007 USA Česká republika Francie Bilbao (Španělsko) 

2008 Česká republika Kanada USA Düsseldorf (Německo) 

2009 USA Česká republika Kanada Varese (Itálie) 

2010 Česká republika Kanada USA Berou (Česká republika) 

2011 USA Kanada Francie Roccaraso (Itáie) 

2012 Kanada USA Španělsko Bucamaranga(Kolumbie) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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10.1.4  Juniorská reprezentace 

Zdaleka nejúspěšnější reprezentací jsou junioři. Juniorské mistrovství světa se koná 

od roku 2007 a představila se na nich i naše nejmladší reprezentace. První juniorké 

mistrovství světa se konalo v německém v Düsseldorfu a naši si vedli na výbornou. 

Prohráli až ve finále a získali tak první a doposud poslední stříbrnou medaili. Rok 2008 byl 

jediným rokem, kdy junioři nepřivezli žádnou z medailí. Následovali čtyři mistrovství 

v letech 2009 (Varese, Itálie), 2010 (Düsseldorf, Německo), 2011 (Roccaraso, Itálie) a 

2012 (Bucumaranga, Kolumbie), kdy juniorská reprezentace České republiky nepoznala 

hořkost porážky a čtyřikrát po sobě získala titul Mistrů světa. V letošním roce (2013) se 

MS koná v Anaheimu v USA a zde se naši nejúspěšnější reprezentanti pokusí po páté 

v řadě získat zlatou medaili. 

Tabulka č.7 Nejúspěšnější juniorské reprezentace  

Rok 1.místo 2.místo 3.místo Město (stát) 

2007 USA Česká republika Německo Düsseldorf (Německo) 

2008 Velká Británie USA Kanada Philadelphia (USA) 

2009 Česká republika Kanada USA Varese (Itálie) 

2010 Česká republika USA Francie Düsseldorf  (Německo) 

2011 Česká republika USA Francie Roccaraso (Itáie) 

2012 Česká republika Kolumbie USA Bucamaranga (Kolumbie) 

Zdroj: vlastní zpracování 

10.2  Světové hry 

Jedná se o Olympiádu neolympijských sportů pod záštitou Mezinárodního 

Olympijského výboru a Českého Olympijského výboru. Světové hry se konají stejně jako 

Olympiáda jednou za čtyři roky a to vždy rok po Letní Olympiádě. Již v roce 1992           

na Světových hrách byl hokej na kolečkových bruslích představen jako ukázkový sport.       

Na Světových hrách v roce 2005 v Duisburgu (Německo) se poprvé představil inline hokej 

jako plnohodnotný sport. Česká reprezentace obsadila páté místo. Následující Světové hry 

roku 2009 konající se v Kaochsiungu (Taiwan) se zapsaly do českých dějin inline hokeje 

bronzovým písmem. Řekl bych, že se jednalo o největší úspěch českého inline hokeje. 
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Letos (2013) se konají Světové hry v Cali v Kolumbii a Česká reprezentace zde bude 

usilovat o další úspěch. 
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11 OSOBNOSTI ČESKÉHO INLINE HOKEJE 

11.1  Karel Rachůnek 

Inline hokej hrával několik sezón za rodný Zlín, kde ho s bratrem začali hrát ještě 

na betoně místního ZS. Doba pokročila a inline hokej ušel kus cesty, většinou je na všech 

stadiónech položena umělá speciální plocha. Inline hokej se stává nedílnou součástí 

tréninkového procesu v letním období klubů, které se tomuto speciálnímu odvětví hokeje 

věnují.  

  Pro Karla Rachůnka byla vždy náplň letní přípravy spjata s inline hokejem, a když 

mu nedělali v hokejovém klubu problémy, byl pravidelným účastníkem MS. To ovšem 

neplatilo v roce 2006.  Karel měl být hlavním tahounem celého týmu na MS v Budapešti. 

Nejen jemu, ale i Tomášovi Plekancovi byla účast znemožněna nařízením mecenášů z 

NHL. (Kazlepka, 2008) 

   V roce 2011 se opět představil, tentokrát na domácím mistrovství světa v 

Pardubicích, v roli tahouna týmu s Lvíčkem na prsou. Své, bohužel poslední vystoupení na 

mezinárodní scéně v jeho milovaném inline hokeji, přetavil společně s celým týmem v zisk 

prvního historického titulu Mistra světa pod hlavičkou IIHF. 

Čest jeho památce! 

11.2  Aleš Hemský  

Patří mezi největší talenty českého hokeje. Hraje v NHL v týmu Edmonton Oilers 

na pozici pravého křídla. Skvělý technik, raději přihrává než střílí, dokáže zachovat 

chladnou hlavu i v důležitých okamžicích.   

Jeho největší úspěchy se datují k výluce NHL. Stihl pomoci v ledním hokeji 

rodným Pardubicím  k titulu mistra ligy a reprezentaci k zlaté medaili z Mistrovství světa 

2005 ve Vídni. Jen medaile z Mistrovství světa v inline hokeji mu chybela k završení 

zlatého hattricku (vítězství ELH, MS v ledním hokeji a MS v inline hokeji). Nechybělo 

mnoho, Česká reprezentace v semifinále prohrála s výběrem Finska a poté nestačila v 

utkání o bronz na favority z USA a skončila na příliš nepopulárním čtvrtém místě. 

(Kazlepka, 2008) 
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Vždy, když může Aleš reprezentovat a nebrání mu v tom nějaká zranění, patří beze 

sporu k nejlepším hráčům na celém turnaji. Body sbírá jak na běžícím páse, vypadá to, 

jako by mu někdo „ušil“inline hokej přímo na míru.   

11.3  Rostislav Klesla 

V roce 2001 patřil k hlavním pilířům mistů světa do dvaceti let v ledním hokeji. 

Další sezónu už hrál pravidelně NHL a v týmu Columbusu dělal neustálé pokroky. Hraje 

tvrdě, agresivně, přitom výborně bruslí a rozumí si s kotoučem. Nepřehlednutelný na ploše 

díky své útočné povaze. To jsou přednosti tohoto nezdolného zadáka, který rozhodl už 

nejedno důležité utkání. 

  V českém  inline hokeji hraje na postu obránce  dominantní roli. Tým Reflex Zlín 

dovedl v roce 2005 k historickému titulu. Pokud mu NHL dovolí a podle situace v boji o 

play off, měl by chlapík s tváří filmové hvězdy, patřit k oporám české reprezentace na 

blížícím se mistrovství. (Kazlepka, 2008) 

 V roce 2011 byl společně s Jaroslavem Balaštíkem hlavním tahounem za titulem 

českého mistra pro tým Reflex Uherské Hradiště.  

11.4  Tomáš Plekanec 

Patří v současnosti k  nejznámějším osobnostem, které se v létě prohání                

po stadionech na kolečkových bruslích.  

Jeho snem vždy bylo hrát stabilně NHL a nastupovat za reprezentaci.  Sezónu 

2005/2006  odehrál v jednom z nejslavnějších klubů světa a ještě získal stříbro z 

mistrovství světa. Největším úspěchem ale zůstává  zlato z MS dvacítek v roce 2001. 

Do sestavy Montrealu Canadiens se prosazoval ztěžka. Z Kladna odešel na 

kemp  Canadiens už v létě 2002. Další tři roky ale prožil na farmě. "V Kladně se mi tehdy 

celkem dařilo. Myslel jsem si, že zahraju deset zápasů na farmě a budu v NHL. Jenže jsem 

věděl houby a rychle z téhle naivní představy vystřízlivěl," vzpomíná na nelehké začátky. 
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Na sezónu po dovolené se připravuje v Kladně společně s Petrem Tenkrátem, Jiřím 

Tlustým, Tomášem Kaberlem i dalšími  borci působícími v NHL. Program si někdy zpestří 

tenisem, občas hraje s hokejovými kamarády fotbal. Léto 2006 si mohl okořenit také 

startem na mistrovství světa v inline hokeji, jehož je velkým vyznavačem. "Jde o hodně 

zajímavý sport. Řekl bych, že mnohem méně nebezpečným než se říká a i než hokej na 

ledě. Ale Montreal mi to zatrhnul." Ke startu totiž potřeboval souhlas klubu, ale ten neměl 

pro jeho zálibu pochopení. "Musím jejich rozhodnutí respektovat, protože mě platí a 

zranění by představovalo problém".  „Inline hokej je ale pro mne motivace. Medaili z MS 

v inline hokeji ještě nemám.“ (Kazlepka, 2008)  

11.5  Petr Tenkrát 

Roku 1999 se Petr Tenkrát poprvé představuje v reprezentaci inline hokeje na 

finském Spring Cupu. A hned na své první reprezentační akci po boku s Jardou Bednářem 

zazářili. 

Patří k typům hráčů, kteří se jen stěží odstavují od puku, výborná poziční hra a 

hlavně ohromné zrychlení dělají z Petra  hráče světové úrovně. O svých rychlostních 

kvalitách přesvědčil nejen ve Finsku, kde strávil velkou část svého hokejového života, ale i 

v NHL.   

„Inline hokej je pro mě nejlepší příprava, zábava a zpestření letní přípravy na 

suchu. S Tomášem Plekancem  se mu věnujeme každé léto. Je to nejen výborný zpestření, 

ale pomáhá mi k získávání síly pro lední hokej,“ řekl Tenkrát. (Kazlepka, 2008)  

11.6  Martin Vozdecký 

U drtivé většiny z vás jeho jméno nezní nijak světově oproti hvězdným jménům, 

která slyšíme z rádia nebo televize. Martin Vozdecký se neproslavil hokejem, ale jeho 

talent naplno vynikl právě při inline hokeji. Od roku 2000 je nedílnou součástí každé 

seniorské reprezentace, ať už jde i mistrovství světa organizace FIRS nebo IIHF. Mě 

upoutala především lehkost, s jakou se na kolečkových bruslích pohybuje, kličky, které 

předvádí, jsou občas k nepochopení. Troufám si tvrdit, že se jedná o doposud nejlepšího 
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českého hráče inline hokeje. V české extralize hájí barvy IHC Devils Zlín, se kterým získal 

pět titulů v naší extralize. 

11.7  Ondřej Veselý 

Ondřeje Veselého můžeme znát především z české extraligy ledního hokeje, ve 

které letos po boku Petra Čajánka nebo Jaroslava Balaštíka dovedl Zlín až do finále. 

V inline hokeji hájí taktéž barvy Zlína, a s jeho „inlanovým dvojčetem“ Martinem 

Vozdeckým jsou u každého úspěchu jak Zlína, tak reprezentace, kde spolu nastupují od 

roku 2000 téměř pravidelně. 

11.8  Martin Altrichter 

  Bývalý hokejový brankář Zlína a Českých Budějovic se nejvíce prosadil v inline 

hokeji, kde po dlouhou dobu byl jasnou jedničkou českého brankoviště. Zároveň byl 

výborným„showmanem“, pamatuji si to jako dnes, když na MS roku 2003 v Písku po 

každém vyhraném utkání předváděl prvky z gymnastiky. Jeho salto v plné brankářské 

výstroji bylo nádhernou tečkou za vítězným utkáním. 

11.9  Ostatní známí hráči inline hokeje 

Další zvučná jména patřící k českému inline hokeji jsou bezesporu Ondřej Pavelec, 

Dušan Salfický, Jiří Polanský, Jaroslav Balaštík, Milan Toman, Jaroslav Kalla, Tomáš 

Mojžíš nebo Tomáš Demel a mnoho dalších.  
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12 DISKUZE 

Historie inline hokeje ve světě není nijak dlouhodobá. Jedná se o velice mladý 

sport. Do České republiky se dostal až v devadesátých letech dvacátého století, přesto má 

již zajímavou historii. V průběhu let docházelo k rozvoji inline hokeje a většímu zájmu 

sportovců. Z počátku bylo jen několik klubů, které se inline hokejem zabývaly. Postupem 

času vzniklo šedesát šest týmů organizovaných přibližně v třiceti šesti klubech.   

Inline hokej organizují dvě mezinárodní organizace FIRS a IIHF. Českým 

pořadatelem a koordinátorem je Česká asociace inline hokeje. Její pravidla vycházejí 

z mezinárodních, ale jsou mírně pozměněna pro české podmínky. V České republice jsou 

organizovány soutěže mistrovské, nemistrovské, dlouhodobé a krátkodobé. Ve světě se 

soutěže v inline hokeji hrají celoročně. Česká sezóna začíná koncem dubna a vrcholí na 

přelomu června a července v soubojích o mistrovské a přebornické tituly. Mezinárodním 

vyvrcholením každé sezóny jsou mistrovství světa obou federací a jednou za čtyři roky 

Světové hry pod záštitou FIRS. Soutěže jsou organizované pro jednotlivé kategorie, 

kterými jsou muži, ženy, junioři, starší žáci, mladší žáci a přípravka.  

Mezi nezbytné vybavení pro inline hokej patří kvalitní plocha, speciální puk, 

hokejky a výstroj hráčů. Hlavní článek výstroje tvoří kolečkové brusle, které se liší pouze 

značkou a výrobcem. 

Přestože historie inline hokeje není dlouhá, může se pochlubit mnoha úspěchy 

mezinárodního formátu ve všech kategoriích, rozšiřující se členskou základnou a 

významnými hráčskými osobnostmi, které se každoročně rády zapojí do inline hokejového 

dění v České republice, jež vnímají jako zpestření svého volna a přípravu na další 

hokejovou sezonu.  

Budoucnost inline hokeje ovlivňuje velké množství faktorů, ale dle mého názoru 

bude docházet k rozšíření hráčské základny a rozvoji systému soutěží a turnajů. 



44 

 

13 ZÁVĚR 

Inline hokej je mladý sport, jenž zaujímá malé místo v povědomí lidí. Vyplývá to 

z toho, že v České republice nebyla doposud vydaná žádná publikace odborná ani 

populární týkající se inline hokeje. Myslím si, že pro takto mezinárodně úspěšný sport je to 

velmi zarážející skutečnost. Jedná se o rozvíjející se zajímavý sport a volnočasovou 

aktivitu organizovaných sportovců. V průběhu let dochází k rozvoji výstroje, výzbroje a 

organizace soutěží. Z vlastních zkušeností aktivního hráče inline hokeje však mohu říci, že 

tento sport je sice náročný, ale divácky velmi atraktivní především z důvodu velkého 

množství vstřelených branek. Moje práce by mohla posloužit hráčům, trenérům, 

funkcionářům, nebo i širší veřejnosti, jako souhrn informací o inline hokeji. Dále by mohla 

sloužit jako podklad pro další práce, které by se zabývaly problematikou inline hokeje.  
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14 SHRNUTÍ 

V této práci je stručně shrnuta historie inline hokeje ve světě i u nás, pravidla obou 

mezinárodních federací (FIRS a IIHF) a odlišnosti českých pravidel. Dále je popsáno 

vybavení potřebné pro inline hokej, rozdělení do kategorií, organizace a systém soutěží 

v České republice. V závěru jsou zmíněny úspěchy českého inline hokeje na mezinárodní 

scéně a představeny, dle mého názoru, největší osobnosti tohoto sportu u nás. V dnešní 

době, kdy se velmi pomalu začíná zvyšovat zájem diváků i médií o tento brankový 

kolektivní sport, si myslím, že se bude zvyšovat zájem sponzorů a rozšiřovat hráčská 

základna. 
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15 SUMMARY 

In this work is a brief summary of the history of inline hockey in the world and our 

country, the rules of both international organizations (FIRS and IIHF) and differences of 

Czech rules.There is also described which equipment is needed for inline hockey, divided 

into categories, organization and competitions system in the Czech Republic.In the end are 

extracted succes of the Czech inline hockey on the international scene and highlighted in 

my opinion the greatest personalities of this sport in our country. Nowadays, when interest 

of sport spectators and media in this goal team sport is slowly increasing, i suggest that the 

interest will lead to attraction of new sponsors and also lead to increase of number of 

people actively involved in this sport. 

Keywords 

Inline hockey, team sports, Czech Republic, inline sports 
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Příloha č. 1: Prsten pro vítěze Extraligy 
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Příloha č. 10: Holenní chrániče 
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