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METODICKÝ POKYN 7 - 2016 

VÝSTROJ HRÁČŮ 

Základní výstroj. 

Základní výstroj hráčů je popsána v pravidle fotbalu 4 v odstavci „Základní povinná výstroj“. 
Nesmí obsahovat žádná politická, náboženská nebo ostatní hesla, sdělení, obrázky, emblémy, 
reklamu apod. Družstvo hráče, jehož člen toto poruší, bude potrestáno řídícím orgánem 
soutěže. Výstroj musí být sportovní, estetická a hlavně bezpečná. 

Spodní prádlo.  Hráči nesmí odhalit spodní prádlo, na němž jsou politická, náboženská nebo 
ostatní hesla, sdělení, obrázky, emblémy, reklama mimo loga výrobce. Hráč nebo družstvo 
hráče, kteří toto poruší, budou potrestáni řídícím orgánem. Pokud se v průběhu utkání stane 
viditelným, rozhodčí nezasahuje, ale porušení pravidla popíše v zápise o utkání a o trestu 
rozhodne řídící orgán. 

Další povolená výstroj.  

Jednoznačně nelze vyjmenovat, co do této kategorie výstroje patří. Proto je nutno vycházet 
z obecné definice, která říká, že za další povolenou výstroj hráče se považuje taková součást 
oblečení, která říká, že za další povolenou výstroj hráče se považuje taková součást oblečení, 
která chrání jeho zdraví nebo ho chrání proti nepřízni počasí. Typickým příkladem jsou např. 
ortézy, chrániče obličeje nebo hlavy, potítka, brýle, čepice, tepláky, punčochové kalhoty, 
rukavice a podobně. Na použití uvedených pomůcek je vedoucí příslušného družstva, povinen 
upozornit rozhodčího před utkáním.  

O přípustnosti nestandardní výstroje hráčů a náhradníků v utkání rozhoduje výhradně rozhodčí 

utkání. 

Hráč, který nastoupil k utkání s brýlemi, případně s jinou povolenou ochrannou pomůckou       či 
výstrojí, hraje na vlastní nebezpečí a je odpovědný za případné škody, které v příčinné 
souvislosti s touto nestandardní výstroji vzniknou. Hráč smí v utkání nastoupit, pokud jeho výstroj 
zkontroluje rozhodčí a nebude ji považovat za nebezpečnou pro zdraví hráčů. Pokud hráči 
použijí pokrývky hlavy, pak musí tyto mít černou barvu, nebo barvu jako dres, nebo barvu, která 
na dresu převládá (hráči družstva musí mít pokrývku hlavy stejné barvy), musí být v souladu 
s profesionálním vzhledem hráčské výstroje a nesmí být spojeny s dresem. Nesmí představovat 
nebezpečí pro hráče, který ji nosí ani pro jiné hráče (např. zapínací mechanismus u krku) a 
nesmí mít žádné vyčnívající části z povrchu (kšilt, bambule apod.). Brankař může jako ochranu 
proti oslnění použít čepici s měkkým látkovým kšiltem.  

Hráč nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník odpovídá za škodu způsobenou výstrojí, kterou 

ve smyslu pravidla 4 nelze označit jako výstroj základní.   

Nepovolená výstroj. 

Vše co nespadá do kategorie “další povolená výstroj“, je nutno považovat za nepovolenou 
výstroj. Proto rozhodčí a asistenti před utkáním pečlivě provedou kontrolu výstroje s cílem včas 
podchytiti a zjednat nápravu v případě zjištění nepovolené výstroje. Nedovolí nastoupit hráči 
s předměty, které podle názoru rozhodčího mohou být nebezpečné pro ostatní hráče, nebo 
pro hráče samotného. Takovým předmětem může být např. prsten, čelenka s tvrdými 
součástmi, vlasová síťka, protéza, sádrový obvaz, kovová přezka, jakýkoli náramek (třeba i 
kožený či pryžový), náramkové hodinky, řetízek, náušnice nebo jiný šperk. Rovněž je zakázáno 
použití jakýchkoli nákrčníků. Pokud hráč nějakou nepovolenou výstroj při kontrole zatají, nebo 
nebude mít kompletní povinnou základní výstroj a rozhodčí to zjistí až v průběhu hry, jedná se 



o „neuposlechnutí pokynu rozhodčího“, případně o „pokus o oklamání rozhodčího“, proto 
rozhodčí takového hráče napomene žlutou kartou. 

Jiné upozornění. 

Kde jsou se souhlasem příslušné asociace (organizátora soutěže) použity elektronické systémy 
pro sledování výkonů hráčů, nesmí být využívány v průběhu utkání na hrací ploše ani 
v technické zóně a nesmí představovat žádné nebezpečí pro hráče a rozhodčí. 
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