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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Futsal 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák dokáže definovat základní 

vybavení, techniky a pravidla 

futsalu a vykonat praktickou 

ukázku techniky. 

 
       

        

 

 



 

Futsal 

Futsal je halová obdoba fotbalu. Vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových 

veteránů. Po fotbalové kariéře se přemístili hráči z trávníků do menších ploch, do hal. 

Název futsal vznikl ze španělských nebo portugalských slov FUTbol nebo FUTebol a 

ze španělského nebo francouzského výrazu pro sál - SALon nebo SALa. V češtině 

se tato hra často nazývá sálová kopaná nebo halový fotbal. 

První mezinárodní soutěž byla sehrána v roce 1965 

 

1. Základní vybavení 

         

Futsalový míč   Sálová obuv 

Míč pro futsal při spuštění z výšky 2 m napoprvé odskočí od země maximálně 65 cm 

a minimálně 55 cm 

2. Základní pravidla 

Počet hráčů: na začátku 4 + 1 brankář. Minimální počet hráčů jednoho týmu jsou tři 

- 2 + 1. Klesne-li počet hráčů pod tři, je zápas ukončen. 

Hrací doba: 2x25 minut hrubého času. 

Střídání: Střídá se hokejově, kromě brankáře, který může být vystřídán jen, není-li 

míč ve hře. Obě mužstva střídají pouze na jedné straně. Chybné střídání je trestáno 

žlutou kartou. 

Výstroj: Hráč nebude mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit jak jeho bezpečnost, tak 

bezpečnost ostatních (přívěsky, tvrdé fixační obvazy...). Kopačky s kovovými kolíky 

jsou zakázány! 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal
http://cs.wikipedia.org/wiki/1965
http://legea-eshop.cz/futsalovy-mic-adidas-futsal-sala-training-euro-2012~zV42332.html
http://www.boty-obuv.eu/muzi/sportovni-obuv/salova/multicourt/obuv-salming-speed-elite-termoponozky-zdarma/


 
Branka: Branka neplatí: přímo z autu, rukou, přímo z výhozu brankáře, přímo 

z nepřímého volného kopu, autu nebo rohu zahraného do vlastní branky (kope se 

roh), výhozu brankáře do vlastní branky (výhoz se opakuje). 

Žlutá karta:  

 kopne-li hráč do soupeře 

 skočí na soupeře 

 napadne protihráče zezadu 

 plivne na soupeře 

 drží soupeře 

 úmyslně zahraje rukou 

 za skluz v blízkosti hráče 

 proviní se nesportovním chováním 

 vstoupí-li při střídání na hřiště mimo prostor k tomu určený 

 dává slovem či gestem nesouhlas s výrokem rozhodčího 

Červená karta:  

 proviní-li se hráč nebezpečným faulem 

 chová se hrubě a nesportovně 

 podruhé se proviní napomínatelným přestupkem 

4 vteřiny: Při autu, rohu, přímém i nepřímém kopu, při rozehrávání brankářem 

z brankoviště. Brankář musí rozehrát do 4 vteřin i pokud má míč na noze. 

Vzdálenost od míče: Při autu a zahajovacím výkopu musí být protihráč vzdálen od 

míče 5 metrů, stejně tak při přímém, nepřímém, pokutovém a rohovém kopu.  

Brankář: Opustí-li míč hřiště za brankou, vrací ho do hry brankář výhozem. Může ho 

vyhodit kamkoliv. Brankář smí chytat do ruky přihrávky spoluhráčů, přihrávané od 

kolene výš. Vyhodí-li brankář míč, nesmí mu ho spoluhráč přihrát zpět, pokud nebyla 

přerušena hra, míč nepřekročil polovinu hřiště nebo se ho nedotkl soupeř. Brankář 

nesmí být v brankovišti nijak atakován. 



 
Skluzy: Jsou zakázány. Výjimkou je brankář ve vlastním brankovišti. 

Hra na zemi: Zalehnutí nebo sevření míče nohama je posuzováno jako bránění ve 

hře. 

Akumulované fauly: V každém poločasu se počítají fauly a chyby týmu (vše, za co 

je rozehráván soupeřem přímý kop). Za každý šestý a každý další faul, rozehrává 

soupeř trestný kop z 10 metrů od branky. Obránci nesmí postavit zeď. Brankář může 

stát až 5 metů před brankou. Trestný kop se nesmí rozehrát, určený hráč musí střílet 

na branku. 

 

Zdroj: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Futsal 
http://profitsport.phsoftware.cz/futsal-pravidla-1/ 
http://legea-eshop.cz/futsalovy-mic-adidas-futsal-sala-training-euro-2012~zV42332.html 
http://www.boty-obuv.eu/muzi/sportovni-obuv/salova/futsal/ 
 

http://profitsport.phsoftware.cz/futsal-pravidla-1/
http://legea-eshop.cz/futsalovy-mic-adidas-futsal-sala-training-euro-2012~zV42332.html

