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Co je to fotbal?
Fotbal je nejpopulárnější týmový míčový sport na světě. Název 
„football“ vznikl spojením dvou anglických slov, a to konkrétně foot 
(noha) a ball (míč). V americké angličtině se výraz football používá pro 
americký fotbal a pro ten „náš“ fotbal se užívá výraz soccer. V Česku 
je také známý pod starším názvem kopaná. Popularitu si tento sport 
získal nejspíš díky tomu, že má jednoduchá pravidla, a je tedy velice 
snadné ho začít hrát. Stačí pouze míč, který může být vytvořen 
z různých materiálů. Díky tomu se fotbal prosadil i v těch nejchudších 
a nejvzdálenějších místech světa. 

Ve fotbale je cílem hry dát jednoduše více 
gólů než soupeř. Ve stručnosti se dá říct, 
že se hraje s kulatým míčem, jímž hráči 
pohybují po zpravidla travnaté hrací ploše 
kopáním či hlavičkami a pomocí přihrávek 
spoluhráčům a střelbou na soupeřovu 
branku se snaží obelstít druhý tým, přemoci 
brankáře a dostat míč za jeho záda.

ZÁKLADY
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Složení týmu
V zápase proti sobě vždy nastoupí dva týmy. Každý z nich má v hracím 
poli jedenáct hráčů, z nichž jeden je brankář. Dalších deset hráčů běhá 
po hřišti.

Dále může mít každý tým na střídačce několik náhradníků, ovšem 
během zápasu může do hry nastoupit maximálně pět z nich. Střídání 
se smí uskutečnit pouze při přerušení hry a se souhlasem rozhodčího. 
Hráč, který byl během zápasu vystřídaný, se už nesmí znovu vrátit 
do hry.
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Hráči mají na hřišti rozdělené úkoly a podle toho se také rozdílně 
označují jako brankáři, obránci, záložníci a útočníci.

Brankář má zpravidla jiný dres než jeho tým, aby se odlišil 
od ostatních hráčů. Jako jediný může v pokutovém a brankovém 
území (okolí své branky) chytat a odehrát míč rukama. Jeho hlavním 
úkolem je zabránit soupeři ve vstřelení gólu a bránit tak co nejlépe 
branku svého týmu.

Obránci mají v podstatě stejný úkol jako brankář, s tím rozdílem, že oni 
míč do rukou chytat nesmí. Snaží se bořit hru a překazit útoky soupeře. 
Pohybují se převážně na vlastní polovině hřiště (tedy na té polovině, 
kde se zrovna nachází brankář jejich týmu). Tradičně je můžeme dále 
rozdělit do 4 dílčích rolí: střední obránce a krajní obránce (podle pozice 
v obranné sestavě), ofenzivní obránce (schopný pomáhat v záloze 
a s útočnými akcemi) a stoper (jehož rolí bývá poslední obrana před 
brankářem a řízení celé obranné formace, ale dnes již tato role nebývá 
příliš často k vidění).

Záložníci tvoří přechod mezi obranou a útokem, takže jsou takovým 
středem týmu. Pohybují se po celém hřišti a podle potřeby se zapojují 
do hry tam, kde je to nutné, takže jejich rolí je jak útočit, tak bránit. 
Proto je rozdělujeme na defenzivní (obranné) a ofenzivní (útočné) 
podle úkolů, které musejí při hře plnit. Dále je tu středový záložník, 
který má za úkol „tvořit hru“, což znamená, že většinou zakládá 
útočné akce a vymýšlí různé rozehrávky svým spoluhráčům. To je 
důvod, proč by měli být fyzicky nejlépe vybaveni, jelikož za zápas 
zpravidla naběhají nejvíce.

Útočníci mají za úkol zakončovat útočné akce střelbou na branku, 
dávat góly a narušovat zakládání útočných akcí soupeře. Útočníci musí 
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umět vedle přesných kopů také mistrné hlavičky, protože se zapojují 
do akcí v okolí brány soupeře. Pohybují se převážně na polovině 
soupeře a jen málokdy se zapojí do obrany.

Levý 
záložník

Pravý
záložník

Pravý
obránce

Levý
obránce

Střední
obránce

Střední
záložník

Levý 
útočník

Pravý 
útočník

Brankář
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Průběh hry
Fotbalový zápas trvá 90 minut a je 
rozdělen na dva 45minutové poločasy, 
mezi kterými je 15minutová přestávka. 
Po uplynutí 1. poločasu dochází 
ke střídání stran. Čas běží nepřetržitě 
i při přerušení hry, ale na konci obou 
poločasů rozhodčí rozhodne, kolik 
minut se bude nahrazovat čas ztracený 
například střídáním nebo ošetřováním 
zraněných hráčů.

Pauza 
(15 min)

Hra
(45 min)

2. poločas

1. poločas
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Pozn.: V dětských a mládežnických kategoriích se používá zkrácená 
doba hry – u mladšího dorostu a dorostenek má každý poločas 40 minut, 
u starších žáků a žákyň 35 minut, mladší žáci hrají 2 × 25 minut nebo  
2 × 30 minut, starší přípravky hrají 3 × 16 až 20 nebo 2 × 25 minut, 
mladší pak 3 × 12 až 16 nebo 2 × 20 minut.

Cílem týmu je jednoduše dát více gólů 
než soupeř. Gól je uznán ve chvíli, kdy úplně 

celý míč (tzv. „celým svým objemem“) přejde brankovou 
čáru mezi brankovými tyčemi. Gól platí, pokud útočící tým před 

tím neporušil žádné pravidlo.

Není gól

Gól


