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Stravovací a ubytovací služby 

Tematická oblast: Florbal 

Předmět: Tělesná výchova 

Výstižný popis způsobu využití 

nebo metodický pokyn 

Žák dokáže definovat základní 

vybavení, techniky a pravidla 

florbalu a vykonat praktickou 

ukázku techniky. 

 
       

        

 

 



 

Florbal 

Florbal je kolektivní halový sport podobný pozemnímu hokeji. Hraje se na hřišti o 

rozměrech 40×20 metrů s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní 

situaci je z každého týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli a jeden brankář. 

Hráči při hře používají speciální florbalové hole (tzv. florbalky) a snaží se vstřelit 

protivníkovi gól. Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, 

zejména rukama a nohama. 

1. Základní vybavení pro hru 

                   

                     Florbalová hůl    Brankařská maska 

                    

Míček                  Florbalová branka standardních rozměrů (160x115cm) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolektivn%C3%AD_sport
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Pozemn%C3%AD_hokej
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brank%C3%A1%C5%99
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     Sálová obuv      Brankařské rukavice  

   

                Brankařské chrániče kolen a loktů 

                 

Brankařská vesta a suspenzor 



 

 

Florbalové mantinely 

2. Stručná pravidla  

Hra rukou 

Není povolena a hrozí za ni vyloučení. Navíc se úmyslně nesmíte míčku ani dotknout 

hlavou. A pozor, nohou si smíte míč pouze zpracovat, nahrát spoluhráči nejde. 

Hra nohou 

Je dovoleno si míček pouze zpracovat, nahrát spoluhráči nejde 

Vyloučení 

Za menší fauly podobně jako ve fotbale soupeř získává výhodu volného úderu (přímý 

kop). Za větší přestupky je hráč vyloučen na dvě či pět minut. Může dostat i červenou 

kartu a být vyloučen, v tom případě se hraje pět minut v oslabení. 

Brankář 

Chytá bez hokejky. Nesmí od vlastního spoluhráče přijmout malou domů a míček 

může chytnout pouze v případě, že se jakkoliv dotýká vyznačeného obdélníku, který 

se nazývá velké brankoviště. Menší brankoviště, které je vně velkého, je jen pro 

brankáře a žádný z jiných hráčů do něj nesmí vstoupit. 

Vysoká hůl 

Ve florbalu je povolena hra holí do úrovně svých kolen.  

Hřiště 

Délka 40 metrů, šířka 20 metrů. Kolem jsou umělohmotné mantinely ve výšce půl 
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metru. Pokud se rozpojí a míček se dostane mimo hřiště, následuje vhazování. To se 

provádí na písknutí, nikoliv vhozením. Auty se rozehrávají. 

Čas 

Hraje se 3x20 minut čistého času stejně jako v hokeji. Týmy většinou hrají na tři 

pětice. 

Nájezdy 

Při nájezdu musí být míček v pohybu a hráč se s ním nesmí pohnout směrem vzad. 

Nájezdy se však jezdí velmi pomalu, často i několik desítek vteřin. Gólman na 

začátku trestného střílení musí stát na brankové čáře. 

Nadzvedávání hokejky  

Není povoleno protihráčům nadzvedávat ani sklepávat hůl. Stane-li se tak, následuje 

volný úder a někdy i dvouminutový trest. 

Hra mezi nohama 

Jakmile se vaše hokejka ocitne mezi soupeřovýma nohama, ztrácíte míček. Jde o 

prohřešek. 

Ofsajd - Neexistuje ofsajd 
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