
Florbal - výběr z pravidel - zdroj Český florbal 

Rozměry hřiště 

Hřiště má rozměry 40 m x 20 m je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. 

Normální hrací čas 

Normální hrací čas je 3 x 20 minut čistého času se dvěma desetiminutovými 
přestávkami, během nichž si družstva musí vyměnit strany. 

Hráči 

Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně šest hráčů, 
z toho jen jeden brankář nebo pouze šest hráčů v poli. 

Vhazování 

Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle polohy míče při 
přerušení. Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě 
bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně florbalky. 
Z vhazování je možno přímo vstřelit branku. 

Rozehrání 

Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od 
mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou. 

Je povoleno rozehrát blíže než 1,5 m od mantinelu, pokud je to pro 
rozehrávající družstvo výhodné. Opustí-li míč hřiště za brankovou čarou, 
rozehrává se z nejbližšího bodu pro vhazování. 

Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení 
alespoň 3 m od míče, včetně florbalky. 

Rozehrávající nemusí čekat, až soupeři zaujmou svá postavení, ale rozehraje-li, 
zatímco se soupeři snaží zaujmout správné postavení, nejsou učiněna žádná 
opatření. 

Míč musí být rozehrán florbalkou a musí být zasažen, ne tažený nebo zvedaný. 

Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče 
nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče. 



Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku. 

 

Standartní situace 

Volný úder 

Pokud dojde k přestupku vedoucímu k volnému úderu, bude družstvo, které se 
neprovinilo, provádět volný úder. 

Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou 
brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště. 

Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení 
alespoň 3 m od míče, včetně florbalky. 

Míč musí být rozehrán florbalkou a musí být zasažen, ne tažený či zvedaný. 

Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče 
nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče. 

Z volného úderu je možno přímo vstřelit branku. 

 

Přestupky vedoucí k volnému úderu 

1. Pokud hráč zasáhne, blokuje, zvedne či kopne do soupeřovy florbalky. 

2. Pokud hráč přidrží soupeře či soupeřovu florbalku. 

3. Zvedne-li hráč v poli čepel florbalky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před 
zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. 

4. Pokud hráč v poli hraje nebo se snaží hrát chodidlem, spodní částí nohy nebo 
jakoukoliv částí florbalky nad úrovní kolen. 

5. Vloží-li hráč v poli svou florbalku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či 
chodidla. 

6. Pokud hráč v poli ovládající míč nebo ve snaze ho získat strká nebo tlačí 
soupeře jinak než ramenem na rameno. 



7. Jestliže hráč při vedení míče nebo ve snaze získat míč nebo lepší postavení 
naběhne nebo vrazí zády do soupeře, nebo zabrání soupeři v pohybu 
zamýšleným směrem. 

8. Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho 
florbalky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. 

9. Je-li hráč v poli v malém brankovišti. 

10. Pokud hráč v poli úmyslně posune soupeřovu bránu. 

11. Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu. 

12. Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč. 

13. Hraje-li hráč v poli míč z místa mimo hrací plochu. 

14. Pokud brankář při výhozu zcela opustí velké brankoviště. 

15. Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru. 

16. Je-li vhazování, rozehrání či volný úder špatně proveden nebo záměrně 
zdržován. 

17. Má-li brankář míč pod kontrolou déle než tři sekundy. 

18. Pokud brankář přijme přihrávku či převezme míč od spoluhráče.  

19. Je-li udělen trest během hry.  

20. Když hráč zdržuje hru. 

21. Když družstvo zdržuje hru.  

22. Když hráč v poli hraje míč hlavou.  

 

Trestné střílení 

1. Trestné střílení bude nařízeno proti družstvu, které se provinilo přestupkem 
vedoucímu k trestnému střílení. 

2. Trestné střílení musí být zahájeno dotekem florbalky a provádí se ze 
středového bodu. 



3. Všichni hráči, mimo bránícího brankáře a hráče provádějícího trestné střílení, 
musí být ve svých prostorech pro střídání po celou dobu provádění trestného 
střílení. Při započetí trestného střílení jebrankář na brankové čáře. 

4. Hráč provádějící trestné střílení musí být během celého trestného střílení 
neustále v pohybu směremk soupeřově bráně. Počet úderů není omezen. 

Správně vstřelené branky 

Když míč přejde celým objemem zepředu brankovou čáru po správném 
odehrání florbalkou. Nebo ho hráč bránícího družstva usměrnil svou florbalkou 
nebo tělem, popřípadě ho hráč útočícího družstva neúmyslně usměrnil svým 
tělem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


