
Míčové hry - pravidla

Kopaná
Stolní tenis



Kopaná - pravidla
Fotbal (z anglického football, 
foot=noha, ball=míč), též kopaná, je 
kolektivní míčová hra, která je 
nejpopulárnějším kolektivním 
sportem na světě.
Ve fotbale hrají dvě družstva po 
jedenácti hráčích na obdélníkovém 
hřišti, nejčastěji travnatém. Jejich 
cílem je dosáhnout více branek (gólů
) než soupeř. Branky je dosaženo 
tehdy, když míč přejde brankovou 
čáru mezi tyčemi branky. Hraje se 
hlavně nohama, ale hráči mohou k 
hraní míčem používat libovolné části 
těla kromě rukou a paží. Pouze 
brankář (tzn. jeden z hráčů, odlišený 
barvou dresu) může v blízkosti 
vlastní branky hrát i rukama.

http://www.nowpublic.com/s
ports/good-old-soccer-game



Doba hry

Utkání se hraje na dva poločasy o 45 minutách. Mezi oběma poločasy 
je 15minutová přestávka. Doba hry se měří včetně času, kdy je míč ze 

hry. Za dobu zameškanou střídáním hráčů, zdržováním hry apod. 
může rozhodčí každý poločas prodloužit. Poločas se musí prodloužit 

také v případě, že má jedno z mužstev kopat pokutový kop.
V dětských a mládežnických kategoriích jsou poločasy kratší – u 
mladšího dorostu má každý poločas 40 minut, u starších žáků a u 

žákyň 35 minut, mladší žáci hrají 2×30 minut, přípravky a minifotbal 
se hrají na 2×25 minut (starší dorost hraje již plnou délku).



Zahájení hry

Před začátkem utkání je losováním mincí určeno, které družstvo si zvolí polovinu 
hrací plochy. Druhé družstvo bude zahajovat hru výkopem. Po poločasové 

přestávce si družstva poloviny hrací plochy vymění a výkop provádí to družstvo, 
které ho v prvním poločase neprovádělo.

Na začátku každého poločasu a po dosažení každé branky se hra zahajuje či 
navazuje pomocí výkopu. Před ním musí být všichni hráči na své polovině hrací 

plochy, míč je umístěn na středovou značku a poté, co rozhodčí dá znamení, 
rozehraje hráč příslušného mužstva. Hráči soupeřova mužstva musí do té doby 

zůstat mimo středový kruh.
Po dosažení branky rozehrává výkopem to mužstvo, které branku obdrželo.

Pokud byla hra přerušena ze zvláštních důvodů (např. zranění hráče, vniknutí 
diváka na hrací plochu apod.), navazuje se míčem rozhodčího. Ten se provádí tak, 

že rozhodčí z ruky nechá spadnout míč na místě, na kterém byl v okamžiku 
přerušení hry (pokud je toto místo uvnitř brankového území, rozehrává se z 

nejbližšího místa na delším okraji brankového území). Jakmile se míč dotkne země, 
je ve hře.



Míč ve hře a ze hry

Míč je ze hry, jestliže buď přešel (na zemi nebo ve 
vzduchu) úplně (celým objemem, tzn. úplně celý míč musí 

být zcela za vnějším okrajem příslušné čáry) brankovou 
nebo pomezní čáru, nebo v případě, že rozhodčí přeruší hru. 

V každou jinou dobu je míč ve hře.



http://www.ledenice.estranky.cz/fotoalbum/sezona-2009---10/fk-borovany---sj-ledenice/vypada-to-
slibne--ale-mic-v-brane-neskoncil.html



Dosažení branky

Branky je dosaženo ve chvíli, kdy míč úplně (celým objemem) přejde 
brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a pod břevnem a útočící mužstvo 

před tím neporušilo žádné pravidlo. Mužstvo, které v průběhu utkání 
dosáhlo vyššího počtu branek, je vítězem utkání. Pokud obě mužstva dosáhla 

stejného počtu branek, je výsledek utkání nerozhodný. V některých 
soutěžích není nerozhodný výsledek přípustný. V takovém případě příslušný 
soutěžní řád určuje, jak se dále postupuje, což může být prodloužením doby 
hry, prováděním pokutových kopů nebo vyšší hodnotou branek vstřelených 

mužstvem hostí.



Ofsajd 
Pokud se některý hráč nachází na 
soupeřově polovině, blíže soupeřově 
brankové čáře než míč a než 
předposlední hráč soupeře, je v 
ofsajdové pozici. Ta není sama o sobě 
porušením pravidel. Pokud se však hráč 
v ofsajdové pozici ve chvíli, kdy se míče 
dotkne některý z jeho spoluhráčů, aktivně 
zapojuje do hry (tím, že zasahuje do hry 
hraním míče, ovlivňuje soupeře, nebo 
získává ze svého postavení výhodu tím, 
že hraje odražený míč), je v ofsajdu. V 
takové situaci rozhodčí (obvykle na 
základě signalizace asistenta) přeruší 
hru, kterou naváže soupeř nepřímým 
volným kopem z místa, kde byl provinivší 
se hráč ve chvíli přestupku. Ofsajd se 
netrestá v situaci, kdy hráč dostane míč 
přímo z kopu od branky, z vhazování, 
nebo z kopu z rohu

http://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:Offsidelarge.svg



Volný kop
Existují dva druhy volných kopů: přímé volné kopy a nepřímé 
volné kopy. Pokud se přímo po provedení přímého volného 
kopu dostane míč do soupeřovy branky, branka platí. Pokud 
se dostane přímo do vlastní branky, branka neplatí a hra se 
naváže kopem z rohu ve prospěch soupeřova mužstva.
Nepřímý volný kop rozhodčí signalizuje paží zvednutou nad 
hlavu, kterou tam drží do té doby, než se některý z hráčů po 
provedení kopu dotkne míče, nebo než je míč ze hry. Branky 
může být z nepřímého volného kopu dosaženo jen tehdy, 
dotkl-li se míče po jeho rozehrání alespoň jeden další hráč 
před tím, než míč přejde do branky. Pokud míč skončí přímo 
z nepřímého volného kopu v brance aniž by se ho kdokoli 
další dotkl, branka neplatí a hra se naváže kopem od branky, 
resp. kopem z rohu, pokud by míč skončil v brance mužstva, 
které kop provádělo.
Před provedením volného kopu musí být všichni hráči 
soupeře vzdáleni od míče nejméně 9,15 m, dokud se míč 
nepohne, čímž je uveden do hry. Pokud je volný kop 
prováděn z vlastního pokutového území, je míč ve hře až ve 
chvíli, kdy opustí pokutové území. Pokud je nepřímý volný 
kop prováděn v soupeřově pokutovém území, nemusí ti hráči 
soupeře, kteří stojí na brankové čáře mezi tyčemi branky, 
dodržovat předepsanou vzdálenost 9,15 m.
Pokud hráči nedodrží předepsanou vzdálenost, nechá 
rozhodčí kop opakovat. Hráč, který rozehrává volný kop, se 
míče nesmí znovu dotknout do chvíle, než míčem zahraje jiný 
hráč, nebo je míč ze hry, jinak rozhodčí nařídí proti jeho 
mužstvu nepřímý volný kop.

http://cs.wikipedia.org/wiki/
Soubor:Directfreekick.jpg



Pokutový kop se proti mužstvu nařídí v případě, že se hráč 
tohoto mužstva dopustí ve vlastním pokutovém území v době, 
kdy je míč ve hře, jednoho z přestupků jinak trestaných 
přímým volným kopem. Z pokutového kopu lze přímo 
dosáhnout branky. Pokud je pokutový kop nařízen těsně před 
ukončením poločasu, nastaví rozhodčí dobu hry tak, aby 
tento kop mohl být proveden.
Pokutový kop se provádí tak, že se míč umístí na pokutovou 
značku a jeden z hráčů mužstva provádějícího pokutový kop 
je jasně a zřetelně určen k jeho vykonání. Brankář bránícího 
mužstva musí stát v brance na brankové čáře do chvíle, než 
je míč ve hře. Ostatní hráči musí být na hrací ploše, mimo 
pokutové území, nejméně 9,15 m od míče (tzn. mimo 
vyznačený oblouk) a za pokutovou značkou (tzn. dále od 
brankové čáry, než je pokutová značka). K provedení 
pokutového kopu dá rozhodčí signál. Hráč provádějící 
pokutový kop se nesmí v rozběhu zastavit nebo jiným 
obdobným způsobem oklamat soupeřova brankáře. Míč je ve 
hře, jakmile se po provedení kopu pohne kupředu. Hráč 
provádějící pokutový kop se míče nesmí podruhé dotknout 
dříve, než se ho dotkne jiný hráč.
Pokud jsou při provádění kopu porušena pravidla hráčem 
bránícího mužstva, pak rozhodčí uzná branku v případě, že 
byla dosažena, jinak nechá kop opakovat. Pokud pravidla 
poruší hráč útočícího mužstva a je dosaženo branky, nechá 
rozhodčí kop opakovat, jinak nechá pokračovat ve hře. Pokud 
pravidla poruší hráči obou mužstev, nechá rozhodčí kop 
opakovat.

http://cs.wikipedia.org/wiki/So
ubor:Ivory_Coast_penalty.jpg



http://www.ledenice.estranky.cz/fotoalbum/sezona-2008---09/trhove-sviny---sj-ledenice/pepa-princl-
a-jeho-autove-vhazovani.html



Vhazování

Pokud je hra přerušena tím, že míč přešel pomezní čáru, je hra 
navázána vhazováním. To provede z místa, kde míč čáru přešel, 
hráč družstva, jehož hráč se míče nedotkl jako poslední. Přímo z 
vhazování nemůže být dosaženo branky. Rozehrávající hráč se 
postaví oběma nohama za pomezní čáru a oběma rukama hodí 

přes hlavu míč do hrací plochy (pokud vhazování provede 
nesprávně, provede vhazování hráč soupeře). Poté se nesmí míče 
dotknout do té doby, než se jej dotkne alespoň jeden další hráč. 

Míč je ve hře okamžitě, jakmile se dostane na hrací plochu. 
Hráči soupeře musí při vhazování stát nejméně 2 metry od místa, 

odkud se vhazování provádí.



Pokud je hra přerušena tím, že míč 
přešel brankovou čáru poté, co se jej 
naposledy dotkl hráč útočícího 
družstva, ale přitom nebylo 
dosaženo branky, naváže se hra 
kopem od branky. Přímo z kopu od 
branky je možno dosáhnout branky 
(ovšem ne vlastní). Kop se provede 
tak, že se míč položí na libovolné 
místo uvnitř brankového území a 
libovolný hráč bránícího mužstva jej 
rozehraje. Poté se nesmí míče 
podruhé dotknout dříve, než se jej 
dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve 
hře, musí všichni hráči soupeře 
zůstat mimo pokutové území. Míč je 
ve hře, jakmile opustí pokutové 
území.



Rohový kop
Pokud je hra přerušena tím, že míč 
přešel brankovou čáru poté, co se jej 
naposledy dotkl hráč bránícího družstva, 
ale přitom nebylo dosaženo branky, 
naváže se hra kopem z rohu. Přímo z 
kopu z rohu je možno dosáhnout branky 
(ovšem ne vlastní). Kop se provede tak, 
že se míč položí na libovolné místo 
uvnitř rohového čtvrtkruhu u nejbližšího 
rohového praporku a libovolný hráč 
útočícího mužstva jej rozehraje. Poté se 
nesmí míče znovu dotknout dříve, než se 
jej dotkne jiný hráč. Dokud míč není ve 
hře, nesmí se žádný hráč soupeře 
přiblížit k míči na vzdálenost menší než 
9,15 m. Míč je ve hře, jakmile se po 
provedení kopu pohne.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:David_B
entley_corner_kick_2008_02_11.jpg



Stolní tenis - historie
Vznik

Stolní tenis se vyvinul ze společenské hry, 
která byla kolem roku 1880 přivezena z Číny 
do Británie. Postupný přerod na sportovní 
odvětví umožnilo používání celuloidového 
míčku, díky kterému se odskok míčku na stole 
stal pravidelným a předvídatelným - a začalo 
tedy mít smysl v této hře soutěžit a počítat 
body.
Na počátku 20. století již byla na britských 
ostrovech tato hra poměrně populární a rychle 
se šířila i na evropskou pevninu a do USA. 
Její hlavní výhodou se ukázaly nízké nároky 
na prostor a nízká cena vybavení (například 
oproti tenisu, který v této době byl spíše 
aristokratickou zábavou). Možnost umístit 
ping-pongový stůl do kouta hospodského sálu 
mělo například v Čechách a v Rakousku 
obrovský význam.

http://sport.agck.cz/stolni-tenis-1.html



Počátek mezinárodních 
soutěží

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soub
or:Nobuhiko_Hasegawa.jpg

Za rok definitivního přerodu stolního tenisu v 
„seriózní“ a mezinárodně uznávané sportovní 
odvětví je považován rok 1926, kdy byla u 
příležitosti mezinárodního turnaje založena 
Mezinárodní federace stolního tenisu (krátce ITTF
). Zakládajícími členy byly Německo, Maďarsko, 
Rakousko a Švédsko, brzy se však federace 
rozrostla o většinu evropských zemí včetně 
Československa a kolébky tohoto sportu - Anglie.
Turnaj z roku 1926 je dnes ostatně uváděn v 
historických tabulkách jako první mistrovství 
světa. Všechny zlaté medaile (dvouhra mužů, 
dvouhra žen, čtyřhra mužů, čtyřhra žen a soutěž 
mužských družstev) zde získal tým Maďarska, 
který pak suverénně vládl mezinárodním turnajům 
dalších deset let. Nejslavnějším představitelem 
tohoto „maďarského“ období je Viktor Barna, který 
je co do počtu medailí z mistrovství světa 
nejúspěšnějším stolním tenistou všech dob.



 Zlatá éra českého stolního 
tenisu

Za počátek zlaté éry československého stolního 
tenisu je považován rok 1932, kdy mužské 
družstvo v čele se Stanislavem Kolářem přivezlo 
zlatou medaili z mistrovství světa a jako první tak 
narušilo maďarskou hegemonii.
Následovalo 20 úspěšných let, přerušených 
druhou světovou válkou, během kterých bylo 
Československo světovou ping-pongovou 
velmocí (spolu s Maďarskem, Anglií a USA). 
Československo postupně získalo 29 zlatých 
medailí z mistrovství světa.
S tímto obdobím je spojeno především jméno 
Bohumila Váni, dále například Marie Kettnerové 
nebo v pozdější „poválečné“ generaci 
Ivana Andreadise.
Poslední zlatá československá medaile z 
mistrovství světa z roku 1957 (mužská čtyřhra 
Ladislav Štípek - Ivan Andreadis) spadá již do 
dalšího období, ve kterém světovou špičku 
ovládli hráči z východní Asie - nejprve z 
Japonska, později z Číny.

http://www.stetisttenis.estranky.cz/fotoa
lbum/historie/cernobila-historie/23.html
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Metodický list: 
seznámení žáků s obsahem učiva

učitel vlastními slovy vysvětluje jednotlivá 
pravidla

učitel zjednodušuje odborný výklad v prezentaci
děti se učí pravidlům formou příkladů


