
Revoluce v pravidlech! Změna při gólech, 
penaltách, ale i přímých kopech či střídáních. 

                                                        1. Dosažení branky rukou 

O této novince můžeme hovořit jako o zjednodušení pro rozhodčí a předejití rozporů napříč hráči a 
fanoušky. “Chtěli jsme přesnější a detailní definici hraní rukou,” citovala agentura Reuters prohlášení 
IFAB. “V případech, kdy bude dosaženo branky přímo rukou, byť neúmyslnou, nebo si hráč do šance 

pomůže rukou, byť neúmyslnou, nebude gól platit,” dodala. Problém se však nadále skrývá v potíži 
označení, zda o ruku šlo, nebo to bylo zahráno ramenem či bokem. 

2. Narušování přímých volných kopů  

Tímto novým pravidlem přijdeme o mnoho krásných gólů z přímých kopů, neboť nově bude zakázáno pro 
útočící hráče narušovat při přímých kopech zeď, od které budou muset dodržet minimální vzdálenost 
jednoho metru. Doteď mohli hráči útočícího celku prodloužit zeď a zakrýt brankáři výhled. To se však nyní 
již tolik dít nebude, neboť jeden metr je v této situaci poměrně velká vzdálenost. 

3. Střídání  

Toto pravidlo je jistě vítané. Ke konci zápasu, kdy jeden tým těsně vyhrává, vždy dochází ke zdržování hry 
v podobě střídání. Samotná změna bude nadále povolena, avšak hráč bude muset opustit hřiště u nejbližší 
postranní čáry. Jaká úleva pro hráče, který devadesát minut běhá, a poté musí ještě “dosprintovat” přes celé 
hřiště vystřídat, nemyslíte? 

4. Brankář při penaltě 

Stále slýcháme, že ta či ona penalta se měla opakovat, neboť gólman nestál oběma nohama na čáře. Této 
hádce toto pravidlo částečně předejde, jelikož bude muset mít brankář na brankové čáře alespoň jednu dolní 
končetinu. Ano, i toto se bude často porušovat a brankář se bude snažit zmenšovat úhel, ale je to logický 
krok ve vývoji penalt. 

5. Odkop od branky  

Když bude v příští sezóně brankář odkopávat od branky, tak se nebude muset držet pravidla, že míč musí 
opustit velké vápno. Toto pravidlo je takovým zkrášlením a moc se tím fotbal nezmění, ačkoli to přínosem 
je, neboť gólman bude častěji rozehrávat konstruktivně a nebudeme tak vídat jen dlouhé odkopy. 

6. Míče se dotkne rozhodčí 

Můžete přihrávku trefit sebelépe, ale pokud v trajektorii míče stojí rozhodčí a nestačí uhnout, tak se může z 
vašeho geniálního pasu stát nečekaný brejk soupeře. Ani tuto situaci už v novém ročníku neuvidíte. V 
pravidlech totiž nově bude přidáno, že pokud míč zasáhne rozhodčího bude následovat rozehrání za pomoci 
tzv. míče rozhodčího, kdy sudí upustí míč na zem a poté smějí hráči opět hrát. 
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