
 

Příloha č. 1 - Florbalová výstroj a výzbroj  

IFF určuje kritéria pro testování florbalového vybavení (hole, brankářské masky, mantinely, 

branky a míčky), které mají chránit hráče florbalu po celém světě. Testování tohoto vybavení 

je prováděno za přísných podmínek tak, aby bylo zabezpečeno správně technické provedení, 

bezpečnost a zdraví hráčů. Každé florbalové vybavení musí být označeno ochrannou 

známkou IFF, která zaručuje technické parametry. Výrobci florbalového vybavení odvádějí za 

každou známku symbolickou částku na konto IFF, která tyto prostředky poté používá 

k rozvoji florbalu po celém světě. 

 

Florbalová hůl 

Nejdůležitějším kritériem pro výběr hole je její tvrdost a délka, která se pohybuje v rozmezí 

70-100 cm. Tvrdost musí být vybrána v závislosti na fyzických dispozicích a stylu hry hráče. 

Tvrdost se pohybuje v rozmezí 23-32mm (23mm je průhyb zatížení tyče, největší povolená 

tvrdost, nejměkčí je pak 32mm). Čím větší je síla hráče při střele, tím tvrdší hůl se mu 

doporučuje. Světové značky nabízí široký výběr všech tvrdostí a délek holí, které se však liší 

v technologii výroby, váze a materiálu. Důležitý je také výběr čepelí, které jsou samostatným 

prvkem na holích, a existuje jich velké množství. Také jsou nabízeny v různých tvrdostech, 

liší se technickým zpracování, materiálem, tvarem a velikostí. Čím tvrdší čepel, tím jsou pak 

kladeny vyšší nároky na technickou zdatnost hráče. 

 

Chrániče 

Používají se speciální florbalové chrániče jenom na ochranu holení, kde je možné využít také 

fotbalových chráničů. Někteří hráči pak používají také ochranné brýle proti zasažení míčkem 

do oka. 

 

Míčky 

Míčky jsou nabízeny v různých barvách, avšak v ČR podle pravidel České florbalové unie 

(ČFbU) je povolen pouze bílý, nebo vanilkově žlutý míček, který musí mít ochrannou 

známku IFF. Míčky se liší materiálem a technologií výroby, což má vliv na dráhu letu, 

přesnost a životnost míčku. 

 

 

 



 

Doplňky 

V kolekcích všech firem jsou nabízeny různé nátepníky, čelenky, vaky na hokejky, tašky, 

potítka apod. 

 

Výstroj pro brankáře 

Výstroj je používána jen pro ochranu těla a nesmí obsahovat části zakrývající branku. 

Povinností je celoobličejová ochranná maska. 

 

Maska 

Hlavním rozdílem je materiál, ze kterého se maska vyrábí, její váha a použité ochranné 

mřížky, které by měly umožňovat optimální výhled. Důležitá je také barva mřížky, protože 

bílá barva má tendenci odrážet světlo, zatímco černá zase pohlcovat. Maska musí mít také 

ochrannou známku IFF, která zaručuje bezpečnost a kvalitu brankářské masky. 

 

Chrániče 

Florbaloví brankáři používají holenní a kolenní chrániče. Nepovinou součástí je chránič krku 

a suspenzor. 

 

Rukavice, dres a kalhoty 

Brankáři nemusí používat rukavice při chytání, jelikož se sníží jejich cit pro míček. Avšak 

rukavice naopak zvýší jejich pohodlí. Dres brankáře bývá často doplněn ochrannou 

vyztuženou vestou. Kalhoty by měly dovolovat brankáři vysokou úroveň pohyblivosti a měly 

by být zesíleny v zátěžových částech těla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 2 - Pravidla florbalu 

Pravidla florbal stále ještě procházejí vývojem stejně tak, jako vznikaly nové florbalové 

federace a vzrůstal počet registrovaných hráčů. Když byla v roce 1986 založena IFF, vznikla 

také první verze oficiálních pravidel, která se se vstupem nových federací různě pozměňovala. 

Vývoj florbalu je tak rychlý, že v posledních letech zaznamenal nové požadavky na zlepšení 

pravidel. Jde však většinou o menší změny, vždy se jedná jen o některé články již stávajících 

pravidel, které se pozmění, aby přispěly ke zkvalitnění samotné hry, a zároveň uspokojily 

požadavky růstu florbalu. 

 

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma týmy. Cílem hry je dosáhnout více branek než 

soupeř při dodržení ustanovení pravidel. Florbal je halový sport, který se hraje na tvrdém a 

rovném povrchu. Místo utkání musí být schváleno řídícím orgánem. 

 

Florbalové hřiště by mělo mít optimální rozměry 40 metrů na délku a 20 metrů na šířku. 

Nejmenší dovolený rozměr je 36m x 18m, největší 44m x 22m. Hřiště musí být ohraničeno 

mantinely, jejichž výška je 50 cm. Branky jsou 160 cm široké, 115 cm, vysoké, 65 cm 

hluboké v dolní části a 40 cm v horní části a mají měkkou obvodovou a chytací síť. 

Normální hrací doba je 3 x 20 minut čistého času. Čas je zastavován vždy při přerušení hry, 

které signalizuje rozhodčí a znovu spuštěn v momentě, kdy je míček uveden do hry. Mezi 

třetiny jsou dvě desetiminutové přestávky, během nichž si týmy vymění strany a také hráčské 

lavice. Každý z týmů má právo vzít si během hry třicetisekundový oddechový čas. Jestliže 

utkání skončí nerozhodným výsledkem, následuje desetiminutové prodloužení, před kterým je 

dvouminutová přestávka. Když o vítězi nerozhodne ani prodloužení, následují trestná střílení. 

Tato střílení provádí pět hráčů z každého týmu. Je-li stav i po těchto pěti trestných střílení 

nerozhodný, stejní hráči provedou jednotlivá trestná střílení, dokud není dosaženo konečného 

rozhodnutí. 

 

Každé družstvo může do zápisu o utkání zapsat maximálně 20 hráčů a během hry může být na 

hrací ploše maximálně šest hráčů, a to pět hráčů v poli a jeden brankář v předepsané výstroji. 

Ke střídání hráčů dochází kdykoliv v průběhu hry bez omezení. Brankář musí být označen 

v zápise o utkání a nesmí se ve stejném utkání účastnit hry jako hráč v poli s hokejkou, může 

se pohybovat na velkém brankovišti. Družstvo musí mít kapitána, který je označen v zápise o 

utkání. Je mu povoleno vhodným způsobem komunikovat s rozhodčími a musí mít na ruce 



 

jasně viditelnou pásku jiné barvy než dres. Na hráčské lavici může být maximálně pět 

nehrajících osob a všechny musí být zaznamenány, včetně funkcí, v zápise o utkání. Každé 

utkání je kontrolováno a řízeno dvěma rozhodčími. Výstroj brankáře, míček a florbalová hůl 

musí být v souladu s pravidly. 

 

Pokud se hra přeruší, pokračuje standardní situací podle příčiny přerušení, za kterou se 

považuje vhazování, rozehrání, volný úder a trestné střílení. Gól je považován za správně 

vstřelený, jestliže míček, zahraný správným způsobem přejde celým objemem brankovou 

čáru. Jeho potvrzení se utvrdí vhazováním na středovém bodě, v takovém případě již nemůže 

být neuznán. 

 

Dopustí-li se hráč přestupku, může být potrestán dvou, pětiminutovým, osobním trestem, 

nebo dokonce vyloučením do konce utkání ve spojitosti s červenou kartou, která má tři 

kategorie, dle závažnosti přestupku. Přestupky potrestané červenou kartou řeší disciplinární 

komise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 3 - Dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Josef Bařina a jsem studentem 2. ročníku navazujícího studia na Vysoké škole 

báňské - Technické univerzitě Ostrava. Chtěl bych Vás poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, 

který je velmi důležitý pro psaní mé diplomové práce. Jeho vyplňování Vám zabere okolo 5 

minut. Dotazník je anonymní, a proto bych Vás chtěl poprosit o pravdivé vyplnění podle 

Vašich názorů.  

 

1. Jak často navštěvujete domácí utkání svého klubu? 

a) pravidelně 

b) občas 

c) výjimečně 

 

 

2. Navštěvujete internetové stránky klubu? 

a) často 

b) občas 

c) nenavštěvuji 

 

 

3. Jak hodnotíte úroveň internetových stránek klubu? Ohodnoťte známkami jako ve 

škole (1-nejlepší, 5- nejhorší). 

 

………………………… 

 

 

4. Jakým způsobem se dozvídáte o termínu dalšího domácího utkání? 

a) na předchozím utkání 

b) z novin 

c) z rozhlasu  

d) z internetu 

e) od známých 

f) Jiný zdroj informací 

 

 

5. Jak hodnotíte úroveň poskytovaných služeb divákům při domácích utkáních? 

Ohodnoťte známkami jako ve škole (1-nejlepší, 5-nejhorší). 

……………………… 

 



 

6. Jak hodnotíte nabídku suvenýrů florbalového klubu? Ohodnoťte známkami jako ve 

škole (1-nejlepší, 5-nejhorší). 

…………………………. 

 

 

 


