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Doporučující stanovisko Pravidlové komise FAČR ke střídání hráčů: 
 

Mezinárodní výbor pro pravidla fotbalu (IFAB) vydal změnu Pravidla 3, týkající se povoleného počtu střídání, který 
zaslal všem národním fotbalovým asociacím a konfederacím.  

Jedná se o střídání 5 hráčů v max. třech střídáních (+ poločasová přestávka). 
 

Organizátoři soutěže mají právo rozhodnout, zda tuto změnu uplatní či nikoliv.  
 

Kluby I. a II. ligy se rozhodly tuto možnost využít a VV FAČR návrh předložený LFA schválil.  
 

V profesionálních soutěžích se využívá níže uvedený postup střídání hráčů. 
 

Pravidlo 3 - Hráči:  Počet střídání 
 

Přesné znění se nachází na konci tohoto dokumentu (modrá barva písma), ale v souhrnu: 

• každé družstvo může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků 

• aby se snížilo případné narušování utkání, má každé družstvo maximálně 3 možnosti provedení střídání 
v průběhu utkání, další střídání může být provedeno také v poločasové přestávce 

• pokud obě družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu ze tří možností pro každé 
družstvo 

• nevyužitá střídání a možnosti se přenáší do prodloužené doby hry  

• v prodloužené době hry má každé družstvo další jednu možnost ke střídání; střídání mohou být provedena 
také před zahájením prodloužené doby hry nebo v poločasové přestávce prodloužené doby hry 

 
 
V amatérských soutěžích FAČR věkové kategorie dospělých se provádí střídání níže uvedeným způsobem                     
(§ 5 Přílohy č.2 Soutěžního řádu FAČR): 
 

a) v soutěžích věkové kategorie dospělých, kde řídícím orgánem soutěže je okresní fotbalový svaz, krajský fotba-
lový svaz, Pražský fotbalový svaz, Řídící komise pro Čechy nebo Řídící komise pro Moravu, je možno v prů-
běhu soutěžního utkání vystřídat 5 hráčů s tím, že v období od 81. minuty řádné hrací doby lze do konce 
utkání vystřídat nejvýše tři hráče;  

b) v soutěžích věkové kategorie dospělých, kde řídícím orgánem soutěže je okresní fotbalový svaz nebo Pražský 
fotbalový svaz je v průběhu soutěžního utkání povoleno opakované střídání;  
 

 Způsob střídání je uveden v Rozpisu příslušné soutěže. 
 
V amatérských soutěžích je nyní po vydání změny o střídání IFAB tudíž možný dvojí způsob střídání hráčů ve věkové 
kategorii dospělých (vyjma opakovaného střídání). 
 

Pravidlová komise FAČR po konzultaci s vedením FAČR (předsedou a 1.místopředsedou VV FAČR) doporučuje 
všem řídícím orgánům FAČR (ŘKČ, ŘKM, KFS, OFS), aby byl využit stejný způsob střídání jako u profesionálních 
soutěží, aby se při střídání ve všech soutěžích věkové kategorie dospělých, pokud možno postupovalo jednotně, to 
samé se týká Poháru FAČR, kterého se účastní amatérské i profesionální kluby.    
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Doporučená změna způsobu střídání: 
 
Organizátoři všech soutěží FAČR ve věkové kategorii dospělých mohou použít následující způsob střídání, který 
uvedou do příslušného Rozpisu soutěže (netýká se opakovaného střídání): 
 
 

• V průběhu utkání, každé družstvo: 
 

o může nasadit do hry maximálně 5 náhradníků 
 

o má nejvýše 3 možnosti střídání 
 

 

o může navíc provádět střídání v poločasové přestávce 
 

• V prodloužené době hry, každé družstvo: 
 

o může nasadit dalšího náhradníka (ať už družstvo využilo nebo nevyužilo maximální počet náhradníků) 
 

o má jednu další možnost ke střídání * (bez ohledu na to, zda družstvo využilo nebo nevyužilo maximální 
počet možností ke střídání) 

 
 

o může dodatečně provést střídání: 
▪ v čase před zahájením prodloužené doby hry 
▪ v poločase prodloužené doby hry 

 
Jestliže družstvo nevyužilo maximální povolený počet střídání nebo možností ke střídání, mohou být nevyužitá stří-
dání a možnosti ke střídání použity v prodloužené době hry. 
 

*Tam, kde družstva provedou střídání současně, bude to považováno za jednu využitou možnost pro každé družstvo. 

 

  České Budějovice, 21.7.2021                                                                                           Jiří Kureš                                            

                                        předseda Pravidlové komise FAČR 


