
Stručná pravidla florbalu 
 

Hra rukou 
   Není povolena a hrozí za ní vyloučení , rozehrává soupeř z místa 

přestupku (volný úder) 

 

Hra nohou 
   Nohou se smí míček zpracovat, nikoli však nahrát spoluhráči, rozehrává 

soupeř z místa přestupku 

 

Hra hlavou 
   Není povolena a hrozí za ní vyloučení (ve školní tv trestné střílení), 

rozehrává soupeř z místa přestupku (volný úder) 

 

Hra tělem 
   Při souboji s pokrytým míčkem je hra tělem dovolena. Hráči mohou hrát  

tělem pouze v souboji o míček a to pouze tlačením rameno na rameno.  Pevné 

držení, strkání rukama a bránění ve hře soupeři bez míčku je zakázáno.  

Pokud hráč bude hrát tělem bez snahy hrát zároveň také  míček, bude 

vyloučen. Hráč, který na daném místě stojí první nemůže být odstrčen jiným 

hráčem – hráč s míčkem nemůže prorážet.  

 

Hra hokejkou 
   Hráč nemůže zasáhnout, blokovat, zvedat nebo kopat do soupeřovy hokejky. 

Pokud podle názoru rozhodčích hráč zasáhl míč dříve než soupeřovu hokejku, 

nejsou učiněna žádná opatření. Hráč ovládající míč nebo ve snaze ho získat 

nemůže zasáhnout hokejkou soupeřovu nohu nebo chodidlo. Úmyslná provinění 

budou trestána vyloučením. 

 

Vysoká hokejka 
   Zvednout v poli čepel hokejky nad úroveň pasu je zakázáno. Míček se může 

hrát pouze do úrovně kolen. Nápřahy a došvihy nad úrovní pasu jsou 

zakázány. Pokud hráč hraje míček úmyslně nad úrovni pasu bude vyloučen. 

 

Hra mezi nohama 
   Je zakázáno hrát hokejkou mezi soupeřovýma nohama 

 

Hra ve výskoku 
   Hra ve výskoku je zakázána 

 

Vhazování 
   Čepele hokejek jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž 

by se ho dotýkaly.  

 

Rozehrání 
   Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo. 

Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od 

mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou. Všechny 

přestupky spáchané za brankovou čarou se rozehrávají z rohu. Míč musí být 

rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný. Hráč 

provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče 

nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.  

 

 

 

 

 

 



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 hokejky. Míč musí být 

rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný či zvedaný. Hráč 

provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče 

nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče. 

 

Trestné střílení 
   Trestné střílení se provádí ze středového bodu. Při započetí trestného 

střílení je brankář na brankové čáře. Hráč provádějící trestné střílení 

musí mít během celého trestného střílení míč neustále v pohybu vpřed. Počet 

úderů není omezen. Jakmile brankář tečuje míč, hráč provádějící trestné 

střílení se nesmí znovu dotknout míče během tohoto trestného střílení. 

 

 

Brankáři 
   Brankář hraje bez hokejky. Brankář může chytit míček do ruky, pokud se 

jakoukoliv částí těla dotýká brankoviště. Brankář ovšem smí ve vlastním 

velkém brankovišti vyskočit. Pokud brankář během hry opustí velké 

brankoviště, je považován za hráče v poli, zatím bez hokejky, dokud se 

nevrátí zpět. Brankář nemůže mít míč pod kontrolou déle než 3 sekundy. Při 

výhozu brankáře hráči okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení 

alespoň 3 m od místa, kde získal brankář míč pod kontrolu, včetně hokejky. 

Vyhozený míč od brankáře musí prvně dopadnout před středovou čáru. 

 

Přihrávka brankáři 
   Brankář nesmí přijmout úmyslnou přihrávku od spoluhráče. Přijetí 

přihrávky znamená, že se brankář dotkne míče rukou či paží, nebo i pokud 

míč jen tečuje či zastaví některou jinou částí svého těla. Bude následovat 

volný úder. O úmyslu přihrávky rozhodne rozhodčí 

 

Brankoviště 
   Hráč nemůže hrát v malém brankovišti. Hráč v poli se nachází v malém 

brankovišti, pokud se dotýká jakoukoliv částí svého těla plochy uvnitř 

malého brankoviště. Pokud má hráč v poli v území malého brankoviště pouze 

hokejku, není to považováno za přítomnost v malém brankovišti. Čáry jsou 

součástí malého brankoviště. Jestliže je bránící hráč při volném úderu 

soupeře v malém brankovišti, bráně nebo je-li jím brána posunuta, v místě 

kde má brána stát, bude vždy nařízeno trestné střílení. Volný úder bližší 

než 3,5 m k malému brankovišti musí být posunut do této vzdálenosti podél 

pomyslné čáry vedené od středu brankové čáry přes místo přestupku. 

 

 

 

 


