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Základní informace, parametry 

Fotbal hraje v naší zemi mnoho lidí, ale né mnoho z nich ví jaké by měly být parametry jejich hřišť, branek či 
míče s kterým hrají. Zde máte přehled těchto parametrů a tyto hodnoty by se měly dodržovat. Samozřejmě 
existují i výjimky, jak je to už u nás zvykem, nicméně velikost branek by měla být všude stejná.  

Hrací plocha 

Tak, kde se vlastně ten fotbal hraje? Pro fotbalová utkání jdou vytyčeny plochy( "hřiště" ) dle určitých 
rozměrů. Tyto hřiště jsou označena viditelnými čarami ( "lajnami" ). Hra se odehráva uvnitř tohoto hřiště.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hrací plocha musí mít tvar obdélníka. Pomezní čára musí být vždy delší, než čára branková 

- délka: minimální 90 m (100 yard ů), maximální 120 m (130 yard ů) 
- šířka: minimální 45 m (50 yard ů), maximální 90 m (100 yard ů) 

 

Hrací plocha pro mezinárodní utkání: 
- délka: minimální 100 m (110 yard ů), maximální 110 m (120 yard ů) 

- šířka: minimální 64 m (70 yard ů), maximální 75 m (80 yard ů) 
 

Hrací plocha SK ŠENOV: 
- délka: 99,8 m (cca 109 yard ů) 

- šířka: 64 m (70 yard ů). 

Fotbalová branka 

Znáte velikost branky, do které vstřelujete góly? Branka je sestavena ze dvou tyčí a jednoho břevna 
spojující tyto tyče. Velikost branky je opět dána přesnými parametry měla by být dodržena!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Míč a jeho parametry 

Jedna z nejdůležitějších věcí na hřišti. Fotbalový míč, jak se mnoho lidí o něm zmiňuje "kulatý nesmysl", je 
alfou a omegou fotbalu. Má také stanovené parametry, ale vlastnosti má každý míč odlišné. "  

 
- musí být kulatý 

- musí být zhotovený z k ůže nebo jiného schváleného materiálu 
- nesmí mít obvod v ětší než 70 cm (28 palc ů) a menší než 68 cm (27 palc ů) 

- na začátku hry nesmí mít hmotnost v ětší než 450 g a menší než 410 g 
- musí mít vnit řní tlak mezi 0,6-1,1 atm, tj. 600-1100 g/cm2 (m ěřeno na úrovni mo ře). 


