
 

ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE  
 IX. ročník 

Lední hokej, Jan Drábek 
 

 

 - 1 - 

Obsah 
1) Hra 
2) Hřiště 
3) Puk 
4) Hokejové Turnaje a Soutěže 
5) Některé týmy NHL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZÁVĚREČNÁ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE  
 IX. ročník 

Lední hokej, Jan Drábek 
 

 

 - 2 - 

Hra 

Lední hokej se hraje na 3 třetiny po 20 minutách, celkem tedy 60 minut čistého času. Hraje se na 
hokejovém hřišti, kde nastoupí na lední plochu šest hráčů za každý tým, všichni hráči mají brusle a 
hokejky. Cílem hry je vstřelit více golů než soupeř. Hraje se malým, tvrdým gumovým kotoučem, který 
se nazývá puk. Hráči kontrolují puk dlouhými holemi s čepelí tzv. hokejkami Hokejka je na svém dolním 
konci zahnutá. Hráči také mohou měnit směr pohybu puku svým tělem, včetně rukou či bruslí. Platné 
jsou dvě výjimky. První je zákaz přihrát rukou puk svému spoluhráči mimo obranné pásmo. A za druhé 
nesmějí vstřelit puk do branky úmyslně čímkoliv jiným než hokejkou. Jeden z šesti hráčů je brankář, 
jehož hlavním úkolem je nepustit puk do branky. Brankář má speciální vybavení a má zvláštní práva, 
jako je možnost přikrýt puk a tím zastavit hru. Každý tým může mít v zápise (na soupisce jich může mít 
ovšem neomezeně) maximálně 22 hráčů, z nichž 2 jsou brankáři. Střídání hráčů je možno kdykoliv 
během hry i v time-outu. 

Zbylých pět hráčů se dělí na tři útočníky a dva obránce. Útočnické pozice jsou levé křídlo, střední 
útočník a pravé křídlo. Útočníci spolu většinou hrají v útočných řadách (hovorově lajnách), kde jsou 
vždy tři útočníci spolu. Často se vyměňuje celá pětka hráčů najednou. Optimální délka jednoho střídání 
je 40 vteřin. Většina týmů hraje na čtyři útočné řady a tři obranné dvojice. To se však může v různých 
zemích lišit. 

Důležitou součástí hry jsou rozhodčí. Bývají čtyři – dva hlavní a dva čároví. Hlavní rozhodčí mají na 
starost regulérnost hry – posuzují fauly a udělují tresty. 

Hrazení (mantinely) okolo hřiště napomáhají udržet puk ve hře, i díky nim hra často trvá několik minut 
bez přerušení. Když je hra zastavena, pokračuje se vhazovaním. V hokeji jsou dvě základní pravidla, 
která omezují pohyb puku. Je to zakázané uvolnění a postavení mimo hru. Na dodržování těchto 
pravidel dohlížejí čároví rozhodčí. 

Zbývající vlastnosti hry jsou do značné míry závislé na přesných pravidlech, která jsou použita. Dvě 
nejdůležitější jsou od Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a od severoamerické NHL, která je často 
považována za nejlepší profesionální ligu na světě. Pravidla českého hokeje jsou prakticky shodná s 
pravidly IIHF. 
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Hřiště 

Hokejové hřiště je ledová plocha, na které se hraje lední hokej. Maximální rozměry 61 x 30 m, minimální 
56 x 26, rohy hřiště zaobleny hrazením o poloměrů 7 až 8,5 m. 

 

 

Puk 

Puk (někdy též nazývaný touš či prostě kotouč) je drobný předmět tvaru velmi plochého válce, který se 
používá ke hře při ledním hokeji. Puk má zhruba průměr 76,3 milimetrů (3 palce anglické míry), výšku 
25,4 mm (1 palec anglické míry) a hmotnost od 156 do 170 gramů, ovšem tyto parametry mohou být 
mírně pohyblivé a liší se třeba pro žákovské kategorie. 
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Hokejové turnaje a soutěže 

• National Hockey League (NHL) je nejslavnější hokejová liga na světě, které se účastní týmy z 
USA a Kanady  

• Liga Mistrů byla v sezoně 2008-09 nástupcem turnaje Super Six . Účastnily se jí nejlepší týmy z 
hokejových lig v Evropě. Po jedné sezoně byla z finančních důvodů zrušena.  

• Lední Hokej na olympijských hrách se hraje od roku 1920  

• Mistrovství světa v ledním hokeji se poprvé konalo v roce 1920 v rámci olympijských her  

• Euro Hockey Tour je série hokejových turnajů, kterých se účastní Česká republika, Finsko, 
Švédsko a Rusko  

o Czech Hockey Games je hokejový turnaj konající se v Česku. Od roku 1997 se koná 
pod Euro Hockey Tour  

o Karjala cup je hokejový turnaj konající se ve Finsku. Od roku 1997 se koná pod Euro 
Hockey Tour  

o Channel One Cup je hokejový turnaj konající se v Rusku. Od roku 1997 se koná pod 
Euro Hockey Tour  

o Oddset Hoceky Games (dříve LG Hockey Games) je hokejový turnaj konající se ve 
Švédsku. Od roku 1997 se koná pod Euro Hockey Tour  

• Kontinentalní Hokejová Liga (KHL) vznikla jako konkurent severoamerické NHL, především se 
zúčastňují týmy z Ruska a ze zemí bývalého Sovětského Svazu ale i z ostatních států Evropy.  

• European Trophy je turnaj 18 týmů ze sedmi evropských lig.  
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Některé Týmy NHL 

Boston Bruins 

Boston Bruins je profesionální americký hokejový klub z Bostonu, který hraje severoamerickou NHL. 
Klub patří do Severovýchodní divize a Východní konference. Bruins se v roce 1924 stali prvním týmem 
NHL ze Spojených Států. Jsou také jedním z týmů "Original Six" (původní šestice) společně s Toronto 
Maple Leafs Detroit Red Wings New York Rangers, Montreal Canadiens ,Chicago Blackhawks Bruins 
jsou dále druhým nejúspěšnějším týmem z USA v počtu vyhraných Stanley Cupů Své domácí zápasy 
hrají Bruins na ledě bostonské TD garden , kde hrají již od roku 1995, kdy opustili Boston Garden. 

Od roku 1975 je vlastníkem týmu Jeremy Jacobs Ten reprezentuje tým ve výboru ředitelů, který sám 
šéfuje. Jacobs bývá často označován jako jedna z nejvlivnějších osobností ve sportech prestižními 
sportovními magazíny. 

Principálem týmu je Charlie Jacobs, generálním manažerem Peter Chiarelli, viceprezidentem Cam 
Neely a hlavním poradcem Harry Sinden. 
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Chicago Blackhawks 

Chicago Blackhawks je profesionální americký hokejový klub. Hraje severoamerickou NHL. Je to jedno 
ze šesti zakládajících družstev NHL. Tým je tradiční, a ačkoli získal jen 5 Stanley Cupů za 83 let, 
mnohokrát se dostal do finále. Nyní patří k nejlepším klubům NHL. 

Současná soupiska 

Brankáři:Antii Raanta, Corey Crawford 

Obránci:Mike Kostka, Nick Leddy, Michal Rozsíval, Johnny Oduya 

Útočníci:Patrick Kane, Marián Hossa, Patrick Sharp, Ben Smith 

Individuální rekordy jedné sezóny 

• Branky 58 – Bobby Hull (1968-1969)  

• Asistence 87 – Denis Savard (1981-1982 a 1987-1988)  

• Body 131 – Denis Savard (1987-1988)  

• Trestné minuty 408 – Mike Peluso (1991-1992)  
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New York Rangers 

New York Rangers je hokejový klub NHL sídlící na Manhattanu v New Yorku , ve slavné Madison 
Square Garden. Do NHL vstoupil v roce 1926 a celkem čtyřikrát slavil vítězství ve Stanly Cupu 
(naposledy v sezóně 1993-1994).  

V letech 2004 až 2008 měl v kádru nejlepšího českého hokejistu Jaromíra Jágra. Hlavně díky němu a 
švédskému brankáři Henriku Lundqvistovi se poté, co sedm sezón v řadě nepostoupil do playoff, znovu 
zařadil mezi kvalitnější týmy ligy a po výluce v ročníku 2004-2005 hrál ve vyřazovacích bojích třikrát v 
řadě. V sezóně 2008-2009, kterou Rangers zahájili dvěma zápasy v pražské O2 aréně proti Tampě 
vybojovali už čtvrtý postup za sebou. 

Trenérem mužstva Rangers je od 21. června 2013 Alain Vignearlt, jenž nahradil Johna Tortorellu. 
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New Jersey Devils 

New Jersey Devils je americký hokejový klub NHL sídlící v Newarku, New Jersey. Je členem 
Metropolitní divize Východní konference. Klub byl založen v Kansas City, Missouri v roce 1974 a hned 
po dvou letech přestěhován do Denveru, Colorado. Nakonec se tým v roce 1982 přestěhoval do New 
Jersey. Pod generálním manažerem Louem Lamoriellem se Devils 18krát z posledních 20 let dostali do 
playoff. Vyhráli Stanley Cup v letech 1995, 2000 a 2003.  

Součastná sestava: 

Brankáři: Martin Brodeur, Cory Schneider 

Obránci: Martin Židlický, Andy Greene, Bryce Salvador, Mark Fayne 

Útočníci: Petr Sýkora, Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Brad Mills 
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Minnesota Wild  

Minnesota Wild je profesionální americký hokejový klub sídlící v St.Paul v Minnesotě. Své domácí 
utkání hrají v Xcel Energy Center, který byl otevřen 29. září 2000. 

Klub Minnesota Wild byl založen v roce 2000. První utkání Wild v hokejové lize NHL skončilo porážkou 
s Mighty Ducks of Anahein 1:3. Na první výhru se čekalo 6 kol, než v domácím prostředí porazili Tampu 
Bay 6:5. V sezoně 2002-03 se Wild dočkali prvního výrazného úspěchu, když postoupili do playoff, kde 
předváděli dobré výkony a dokráčeli až do konferenčního finále. Tam už je zastavil Anaheim. Minnesota 
má dva farmářské kluby - Iowa Wild a Orlando Solar Bears. 

Individuální rekordy jedné sezóny 

• Branky 42 – Marián Gáborík (2007-2008) 
• Asistence 50 – Pierre Mark Bouchard (2007-2008)  
• Body 83 - Marián Gáborík (2007-2008) 
• Trestné minuty 201 – Matt Johnson (2002-2003) 

 


