
 Můj koníček 
FOTBAL 



Co je to fotbal ? 

 Fotbal ,též kopaná, je kolektivní míčová hra, která je 
nejpopulárnějším kolektivním sportem na světě.  

 Ve fotbale hrají dvě družstva po jedenácti hráčích na 
obdélníkovém, nejčastěji travnatém hřišti. 

 Jejich cílem je dosáhnout více gólů než soupeř. 
 Branky je dosaženo tehdy, když míč přejde brankovou 

čáru mezi tyčemi branky celým objemem. 
 Hraje se hlavně nohama, ale hráči mohou k hraní 

míčem používat libovolné části těla kromě rukou a paží. 
Pouze brankář, který je odlišený barvou dresu, může v 
blízkosti vlastní branky hrát i rukama. 



Historie fotbalu 

 Vznik dnešního fotbalu má kořeny v Anglii 16. století. Tamní soukromé 
střední školy v té době začaly žáky nutit ke sportu. 

 V 40. letech 19. století Anglii zasáhl boom železniční dopravy. Tento 
technologický rozvoj umožnil pořádání soutěžních zápasů mezi 
jednotlivými školami. 

 První mezinárodní zápas proběhl mezi Anglií a Skotskem 30. listopadu 
1872 a skončil bezbrankovou remízou. 

 Ovšem existence hry podobné fotbalu je doložena už od období 
starověku - nejstarší takovou hrou bylo čínské cchu-ťü, hrané již ve 2. 
století před naším letopočtem 



Základní informace o fotbalu 

 Fotbal se hraje na hrací ploše tvaru obdélníku. 
 Hraje se kulatým míčem o obvodu mezi 68 a 70 cm (průměr cca 

22 cm) a hmotnosti mezi 410 a 450 g . 

 Utkání hrají dvě družstva, z nichž každé má nejvýše jedenáct hráčů, 
ze kterých je jeden hráč označen jako brankář. 

 Hráči jsou povinni mít následující výstroj:  
 Dres nebo tričko - rozlišují v jakém týmu je hráč. Barva dresů je 

určena podle znaku týmu nebo je vybrána náhodně. Většina týmů 
má alespoň dvě sady dresů. 

 Trenýrky 

 Štulpny (podkolenky) - Zakrývají chrániče 

 Chrániče holení - chrání holeň před kopnutí protihráčů. Brankář 
může mít i chrániče kolenou 

 Kopačky - na rozdíl od normálních bot mají kolíky nebo špunty. 
Kolíky nebo špunty zajišťují, aby hráč neuklouzl na mokrém povrchu. 
 

 



Já a fotbal 

 Fotbal hraji už 9 let 
 Hraji na pozici hlavního obránce neboli stopera 

 Za celou dobu, co hraji fotbal, jsem vystřídal 4 týmy 

 Dolní Heřmanice 

 Velká Bíteš 
 FOŠ Třebíč 

 Velké Meziříčí, ve kterém hraji dodnes 
 Za celou svou karieru jsem prostřídal skoro všechny ligy od okresního 

přeboru až po divizi 



Moje kopačky a chrániče 

Chrániče Puma evoSPEED 3-3  
  
 
 

Kopačky adidas X 18.3 FG 



Můj fotbalový vzor 

 Můj fotbalový vzor se jmenuje Sergio Ramos 

 Zastává pozici hlavního obránce nebo-li stopera 

 Je mu 33 let 

 Hraje za tým Real Madrid 

 S Realem Madrid vyhrál už 18 titulů, z toho 4 z Ligy mistrů 

 



Můj nejoblíbenější tým ze španělské 
ligy 

 Real Madrid 

 Přezdívka – bílý balet 

 Založen - 6. března 1902 

 Město – Madrid 

 Země – Španělsko 

 Stadion - Estadio Santiago Bernabéu  

 Kapacita stadionu je 81 044 diváků 



Můj nejoblíbenější tým z anglické 
ligy 

 Liverpool FC 

 Motto - "You Will Never Walk Alone" 

 Přezdívka - The Reds 

 Země - Anglie  

 Město – Liverpool 

 Založeno roku – 1892 

 Stadion – Anfield 

 Kapacita stadionu – 54 167 diváků 

 



Děkuji za vaši pozornost 

Zdroje:https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotbal 

            https://www.realmadrid.com/ 

            https://www.liverpoolfc.com/ 

            https://www.google.cz/imghp?hl=cs 
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Máte nějaké otázky? 

 


