
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FLORBAL 

 

Ročníková práce  
 
 
 

Školní rok  2020/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Autor: Nikola Mynaříková, IX.B 
Konzultant: Mgr. Silvie Hejčová  



2 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení   

 

 

Prohlašuji, že jsem ročníkovou práci vypracovala samostatně a použila jen prameny 

uvedené v seznamu literatury. 

 

Ve Vysočanech dne  31. 5. 2021                                    Nikola Mynaříková 



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Poděkování    

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Mgr. Silvii Hejčové, za 

ochotnou pomoc a cenné rady při vypracovávání ročníkové práce. 

 
 



4 

 

 

 

OBSAH 

 

Úvod 5 

Původ a vznik 5 

Mezinárodní soutěže 6 

Florbal v Česku 6 

Mistrovství světa ve florbale 7 

Mezinárodní úspěchy českých florbalistů 8 

České florbalové týmy 8 

Tatran Střešovice 8 

1. SC Vítkovice 9 

Florbal Chodov 9 

Florbal Mladá Boleslav 10 

Start98 Kunětice 10 

FBC Liberec 11 

Charakteristika sportu 11 

Florbalové vybavení 12 

Pozice hráčů 16 

Pravidla hry 18 

Závěr 19 

Resumé 19 

Zdroje 20 

 

 

 

 



5 

 

 

Úvod 

 

V mojí ročníkové práci se budu zabývat florbalem. Florbal je halový kolektivní sport, 

podobný hokeji. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si tohle téma vybrala je, že ho 

sama hraji. Je to velice oblíbený sport, zejména v Česku, Dánsku, Estonsku, Finsku, 

Lotyšsku, Norsku, Švýcarsku a Švédsku. Záměrem mé ročníkové práce je poukázat 

na nějaké české týmy, a seznámit i ostatní, kteří o tomto sportu neslyšeli a s pravidly 

florbalu. V první kapitole se věnuji především vzniku a původu florbalu.  Ve třetí 

kapitole se věnuji florbalu v Česku.  V této kapitole jsem se více rozepsala o tom, 

jakými cestami se k nám do Česka florbal dostal. V poslední kapitole vás seznámím 

se základními pravidly hry.  

 
 
 
 

Původ a vznik  

 

Florbal je organizován Mezinárodní florbalovou federací (IFF). Byla založena roku 

1986 ve Švédsku. Nyní sídlí ve Finsku v Helsinkách. Od založení této federace se se 

florbal rozšířil do celého světa. Nyní je hrán ve více než 80 zemích. O vzniku florbalu 

se zasloužili v 70. letech 20. století Švédové. Hry, které se podobaly florbalu se už 

hrály v 19. století v Severní Americe a Anglii. Na počátku sedmdesátých let se začal 

hrát ve Švédsku pod názvem innebandy. Za pár let se začal hrát i ve Finsku pod 

názvem salibandy a ve Švýcarsku pod názvem unihockey. V každé zemi se lišily 

pravidla hry. Nejvíce rozdílná  pravidla byla ve Švýcarsku, kde mohl mít i brankář  

v bráně florbalovou holi a hrálo se pouze 3+ 1 hráč v poli. Největší vývoj florbalu byl 

ale ve Švýcarsku a Švédsku, ale velký podíl na rozvoji florbalu má i Anglie. První 

mezinárodní zápas se konal ve Švédsku roku 1985. Hráli proti sobě Švédsko  

a Finsko. Je to velice oblíbený sport, zejména v Česku, Dánsku, Estonsku, Finsku, 

Lotyšsku, Norsku, Švýcarsku a Švédsku. Je to uznaný sport Mezinárodního 

sportovního výboru a od roku 2017 je zařazen v programu Světových her.  
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Mezinárodní soutěže  

 

Mimo mistrovství světa pořádá IFF i další turnaje. 

Mezi nejdůležitější turnaje reprezentací patří Euro Florball Tour. Tento turnaj se týká 

reprezentací Česka, Finska, Švédska a Švýcarska. Další je Southeast Asian Games. 

Je to turnaj jihovýchodní Asie. Turnaj Asie a Oceánie se nazývá AOFC Cup. Pro 

evropské kluby, které zvítězily v národních ligových soutěžích, se pořádají tři různé 

turnaje, které jsou rozděleny podle umístění zemí v žebříčku IFF. Jako první to je Pohár 

mistrů. Pohár mistrů je pro vítěze ze čtyř nejvýše umístěných zemí, teda Česka, 

Finska, Švédska a Švýcarska.  

Jako další tu máme EuroFlorball Cup, který je pro vítěze na páté až desáté příčce. 

EuroFlorball Challenge je pro vítěze z ostatních zemí. Mimo tyto soutěže existuje 

mnoho dalších mezinárodních turnajů. Z nich se několik koná v Česku. Mezi tyto 

turnaje patří Czech Open, Prague Games, Hummel Open Games nebo Ostrava Cup.  

 

Florbal v Česku  

 

Florbal se do Česka dostal mnoha způsoby. První setkání florbalu a Česka bylo v roce 

1984 při výměnném pobytu studentů Vysoké školy ekonomické v Praze se studenty z 

univerzity KY v Helsinkách. Finové si přivezli sadu florbalových holí, se kterými se v 

tělocvičně na VŠE odehrál první zápas. Michal Bauer je jeden z průkopníků florbalu v 

Čechách. Dnes je šéf ligového týmu TJ JM Chodov. Finové tu florbalové hole nechali 

a studenti s nimi hráli do té doby, než se většina rozbila. Další setkání bylo také v roce 

1984, kdy byl Martin Vaculík na jednání ve Švédsku, kde se zúčastnil semináře v rámci 

10. výročí od založení Švédské florbalové asociace. Do Česka přivezl  florbalové hole 

jako dárek od firmy Unihoc. Unihockey se k nám dostal díky švýcarskému týmu 

Mettmenstetten Unicorns v roce 1992 na předsezónním soustředění ve východních 

Čechách. Nejvýznamnější a nejúspěšnější pro rozvoj florbalu v Česku byl tým Tatranu 

Střešovice,který z Maďarska dovezl opravdové mantinely, díky kterým se mohli začít 

hrát turnaje.  

 

Za nějakou dobu vznikla významná florbalová centra v Praze, Brně, Liberci a Ostravě. 

Během několika let se florbalové soutěže rozrostly do úrovni 7 výkonnostních lig.  
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Vzniklo více než 350 oddílů. V současné době hraje v ČR přes tisíc družstev. V 90. 

letech minulého století začali učitelé vyučovat florbal i v tělesné výchově na českých 

školách. Florbal si získal pozornost všech dětí v různých věkových kategorií. Florbal je 

velmi podobný lednímu hokeji. Stal se za velice krátkou dobu nejrozšířenějším a 

nejoblíbenějším sportem. V současné době má český florbal 496 zaregistrovaných 

oddílů. Nejvyšší české florbalové soutěže jsou: Extraliga žen a Superliga florbalu. 

Celkově je devět úrovní soutěží u mužů a čtyři u žen. Nejvyšší pohárová soutěž je 

Pohár Českého florbalu. Mezinárodní florbalová unie byla založena roku 1992. V roce 

1993 mělo IFF osm členů. Ve stejný rok se konaly i první ročníky Czech Open a 1. ligy 

mužů. Mezi zakládající členy 1. ligy mužů patří Mentos VDG Praha, IBK Forza Tatran, 

Tatran Excalibur, 1. SC Ostrava a TJ Sokol Jaroměř. Dále to byly Dream Team 

Ostrava, AC Sparta Praha, North Stars Ostrava, FBC Mušle Praha a VSK FS Brno.  

Roku 1994 se Česko účastní prvního Mistrovství Evropy, a také se konal první ročník 

1. ligy žen. Mistrovství světa se poprvé v Česku konalo roku 1998. Český florbal je z 

hlediska počtu členů na třetím místě.  

 

 

Mistrovství světa ve florbale 

 

Mistrovství světa ve florbale se už od roku 1996 koná vždy pravidelně po dvou letech. 

Každý sudý rok hrají muži, a každý lichý hrají ženy. Poslední Mistrovství světa ve 

florbale mužů se konalo roku 2018 v Praze. Překonalo rekord v návštěvnosti 

mistrovství světa. Poslední mistrovství světa ve florbale žen se konalo roku 2019 ve 

Švýcarsku. Turnajů se účastní 16 týmů. Země, která turnaj pořádá má účast zajištěnou 

automatiky. Týmy, které postoupí jsou rozlosovány do čtyř skupin A- D.  Konalo se 

dvanáct ročníků mužského mistrovství světa a dvanáct ročníků mistrovství světa žen. 

V mistrovství světa mužů vyhrálo 8krát Švédsko a 4krát Finsko. V mistrovství světa 

žen získalo zlato 9krát Švédsko, 2krát Finsko a jednou Švýcarsko 
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Mezinárodní úspěchy českých florbalistů 

 

Florbalová reprezentace České republiky se zúčastnila všech turnajů mistrovství 

světa. Prvního mezinárodního úspěchu se Česko na Mistrovství světa mužů v roce 

2004, kde se umístili na druhém místě se stříbrnou medailí. Dodnes je to náš největší 

úspěch. Mistrovství světa do 19 let v roce 2019 získali junioři první český mistrovský 

titul. Ženy se umístily na 3. místě s bronzovou medailí na Mistrovství světa žen v roce 

2011.  

 

 

České florbalové týmy  

Mezi české nejúspěšnější mužské týmy patří Tatran Střešovice, 1. SC Vítkovice, 

Florbal Chodov nebo Florbal MB. Mezi nejúspěšnější ženské kluby patří Tigers Start98 

Kunratice, FBC Liberec, 1. SC Vítkovice a Tatran Střešovice.   

 

Tatran Střešovice  
 

Tatran Střešovice je florbalový klub, který byl založen roku 1991. Patří k nejstarším 

florbalovým klubům v Česku. Mužský tým je jedním ze čtyř klubů, který hraje Superligu 

florbalu nepřetržitě od jejího založení. Trenérem mužů je Milan 

Fridrich, a trenérkou ženského týmu je Michaela Marešová.  Muži 

se stali 16* mistry ČR, 4* mistry ČR, v roce 1996 se umístili na 3 

místě a 6* se stali vítězi Poháru Českého florbalu. V roce 1999 

zvítězili v Czech Open, v roce 2000 a 2008 se umístili na 2. místě. 

V roce 2011 obsadili druhé místo na Poháru mistrů.  Ženy se stali 

5* mistryněmi ČR, 3* vícemistryněmi ČR a v roce 2000, 2003 a 

2006 obsadily třetí místo. 
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1. SC Vítkovice 

 

1. SC Vítkovice je ostravský  florbalový klub, který byl 

založen v roce 1992. Tento florbalový klub patří stejně 

jako Tatran Střešovice mezi nejstarší florbalové kluby v 

Česku. Mužský tým je jedním ze čtyř, který hraje 

nepřetržitě už od jejího založení nejvyšší soutěž 

Superligu florbalu. V letech 2011, 2015 a 2017 se 

mužský tým stal vítězem Poháru Českého florbalu. Stali 

se 7* mistry ČR, 5* se stali vícemistry ČR a 8* se umístili 

na 3. místě. V roce 2020 zvítězili v Czech Open. Ženský 

tým hraje Extraligu žen od jejího založení v roce 1994. I 

ženský tým se v roce 2020 umístil na 1. místě v Czech 

Open. V letech 2014 a 2019 se umístili na druhém místě v Poháru mistrů.  

 

Florbal Chodov  
 

Florbal Chodov patří k nejstarším florbalovým klubům. Byl založen roku 1991. 

Spoluzakladatelem, prezidentem a sponzorem klubu je Michal 

Bauer. Mužský tým také hraje nejvyšší soutěž Superligu 

florbalu. V roce 2012 se mužský tým stal vítězem Poháru 

Českého florbalu. V roce 2015 a 2016 se umístili na 1. místě v 

Superlize a v roce 2012 obsadili 2. místo. Ženský tým byl 

založen v roce 2014. V ročnících 2015 a 2019 se stal tým 

vítězem Poháru Českého florbalu. V roce 2014 obsadili 1. 

místo v Extralize a 4* obsadili 2. místo v Extralize. Florbal 

Chodov má i tým Juniorek, který obsadil v roce 2012 2. místo v 

nejvyšší soutěži. Trenérem mužů je David Podhráský a trenér ženského týmu je Lukáš 

Procházka.  
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Florbal Mladá Boleslav  

 

Klub vznikl sloučením dvou oddílů, FbK Mladá Boleslav a Sokol Mladá Boleslav. 

Trenérem klubu je Petr Novotný. Sloučením těchto dvou týmu v roce 2013 vznikl název 

FBK Mladá Boleslav. V sezoně 2009/ 2010 přibyl sponzor BILLY BOY a od následující 

sezony se začal používat název BILLY BOY Mladá Boleslav. Od roku 2015 byla 

hlavním sponzorem firma Technology Group, proto se název 

opět změnil, a tentokrát na Technology Florbal Mladá 

Boleslav. Od sezony 2020/ 2021 se klub jmenuje podle 

nového sponzora Florbal Mladá Boleslav. V roce 2018 a 

2020 obsadili 1. místo v Lize. 3* se umístili na 2. místě a 5* 

na 3. místě. V roce 2018 a 2019 se stali vítězi Bohemia 

Trophy a v ročnících 2013, 2014, 2016 a 2019 se stali vítězi 

Poháru Českého florbalu.  

 

Start98 Kunětice  

 

Start98 spolupracuje se superligovým týmem Florbal Chodov. Klub byl založen v roce 

1998 a jmenoval se Start Nusle. Mužský tým A hraje od sezony 2013/2014 1. 

florbalovou ligu mužů. Florbalová liga je druhá nejvyšší 

mužská florbalová soutěž. největším úspěchem týmu bylo 2. 

místo v 1. lize v sezoně 2014/ 2015. V roce 2020 v květnu se 

ke klubu připojily týmy z Tigers Jižní Město. Tým Tigers byl 

nejúspěšnější tým ženské Extraligy. Získali osm titulů. 

Start98 nahradil Tigers v Extralize žen od sezony 2020/ 2021. 

Trenérem mužského týmu je Adam Havránek a trenérka 

ženského týmu je Karolína Šatalíková. 
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FBC Liberec  

 

Liberecký klub byl založen roku 1994. Trenérem mužů je Zdeněk 

Skružný a prezidentem je František Příhoda. Mužský tým hraje po 

ročním sestupu od sezony 2016/ 2017 Superligu. Největším 

úspěchem týmu je účast ve čtvrtfinále v sezonách 2007/ 2008 až 

2010/ 2011. V sezoně 2018 se tým probojoval do Poháru 

Českého florbalu. Ženský tým hraje 1. ligu žen, jmenují se Crazy 

girls FBC Liberec. V roce 2004 tým získal Pohár Českého florbalu. 

Ženský tým byl dominantním týmem ženského florbalu, dostal 

šest mistrovských titulů za sebou. Stále drží druhý největší počet titulů, překonaly je 

pouze Tigers Jižní Město.   

Charakteristika sportu  

 

Florbal se hraje formou utkání mezi dvěma družstvy, jejichž cílem je ve stanoveném 

hracím čase a za stanovených pravidel nastřílet více branek než soupeř. Na hřišti je 5 

hráčů + jeden brankář. Pět hráčů v hřišti se snaží nastřílet co nejvíce gólů a brankář 

se snažím jim zabránit. Sportovní výkon je přerušovaný, intervalový.   

Tým má většinou 2- 3 pětice hráčů na vystřídání. Hráč v poli odehrává míček 

florbalkou. Míček je povolené zpracovat nohou, ovšem kopnutí míčku do brány se 

považuje za porušení pravidel. Hra hlavou, rukou nebo výskok je zakázaný. Brankář v 

bráně florbalovou holi nemá a míček může odrazit jakoukoliv částí těla.   
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Florbalové vybavení 

Všechna výstroj musí mít certifikaci Mezinárodní florbalové federace (IFF).  

 

Vybavení hráčů v poli 

 

Florbalová hůl  

Florbalové hole se vyrábí do maximální délky 105 cm, vždy 

záleží na výšce hráče. Správná délka florbalky je velice 

důležitá k správné kontrole míčku a přesné střely.    

V posledních desetiletích prošla florbalová hůl mnoha 

změnami. Čepele jsou zahnuté a ne rovné. Když zvolíme 

příliš tvrdý shaft než by měl být, hůl se při střele neprohne 

tak, jak by měla a střela je pomalejší. Čím větší je síla hráče, 

tím tvrdší by měla být i florbalka. Pokud ale zvolíme příliš měkký shaft, při střele 

dochází ke kroucení čepele a střela není přesná a nemá správný směr. Tvrdost 

florbalky je značena čísly od 23 do 40.  Čepele se rozdělují do tří základních skupin, 

podle tvrdosti materiálu. S měkkou čepelí se výborně pracuje s míčkem a máte nad 

ním lepší kontrolu. Je vhodná spíše pro technické hráče a pro střelbu z bližší 

vzdálenosti. Označení na měkké čepeli je SB. Středně tvrdá čepel je nejpoužívanější 

část čepele. Při střelbě máte výbornou kontrolu nad míčkem, a je vhodná i pro větší, 

razantnější střely. Označení na této čepeli je MB. Tvrdá čepel umožňuje střelbu s 

příklepem i na delší vzdálenosti.. Při příjmu míčku musíte být zruční, jelikož míček má 

tendenci odskakovat. Označení čepeli je HB.  
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Hrací míček  

  

Hrací míček je vyroben ze syntetického materiálu bílé barvy. V 

Česku je povoleno hrát s bílým míčkem nebo od roku 2008 s 

vanilkovým. Každý míček má 26 otvorů a jeho  

hmotnost je 23 g.  

 

 

 

Dres hráčů v poli  

 

Dres každého hráče v poli se skládá z trička s 

krátkým rukávem, trenýrkami, podkolenkami a 

sportovní obuvi. Každý hráč v poli má na dresu 

svoje číslo. Mohou využít i chrániče a různé jiné 

doplňky, jako jsou například nátepníky, potítka 

nebo čelenky.   

   

 

 

 

 

Vybavení brankáře  

Brankář má odlišnou barvu dres než hráči v poli. Povinností každého brankáře je mít 

na sobě masku. Rukavice jsou povoleny, ovšem nejsou nutností. Dále brankáři 

používají chrániče nohou, kolenní a koleno- holennní.  
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Maska  

Vyrábí se pouze 2 druhy masek, dospělácká a dětská. Maska 

je povinnou součástí vybavení brankáře. Maska musí mít 

certifikaci IFF. Musí být 100% ochranná, aby ochránila hlavu 

brankáře před úderem florbalovou holí nebo florbalovým 

míčkem.  

 

 

 

 

Dres  

 

Základem je klasický dres s vycpávkami a zesílenou ochranou. Brankáři ovšem 

preferují druhý typ,a tím je jednoduchý dres s vestou. Vesta jim zajišťuje větší ochranu 

a lepší pohyb. 
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Kalhoty  

 

Kalhoty jsou obvykle nejdražší věc na celé výstroji. Musí vydržet intenzivní klouzavý 

pohyb v brankovišti a působení celé váhy brankáře. Aby brankáři perfektně sedly, jsou 

vybaveny elastickými součástmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obuv 

 

Aby se mohl brankář správně pohybovat v poli, potřebuje kvalitní obuv. Existuje mnoho 

bot, které kombinují jak velkou odolnost, tak i přilnavou podrážku pro bezpečné odrazy.  
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Pozice hráčů  

Základní pozice hrají ve hře útočníci, obránce a brankář. 

 

Brankář 

Brankář je nedílnou součástí družstva. Snadno se může stát rozhodujícím prvkem 

mezi vítězstvím a prohrou. Brankář by měl být rychlý a pohotový. Měl by mít rychlou 

reakci a reflex. Brankář často usměrňuje hráče před sebou a často jim pomáhá k 

nasměrování. Může podávat pokyny kam si má například obránce stoupnou, aby mohl 

rozehrát hru.   

 

 

Obránce  

Hlavním úkolem obránců je bránit bránu. Obránci by měli být schopni číst hru, aby 

věděli komu, kam a kdy přihrát. Jejich obrovskou výhodou je schopnost střílet do velké 

vzdálenosti. Měli by být zdatní a umět ubránit bránu a míček. Ve hře jsou vždy dva  

obránci.  
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Střední útočník 

Střední útočník je hlavou týmu. Střední útočník zahajuje přesnými přihrávkami hru. 

Obráncům pomáhá v krytí středu hřiště. Střední útočník musí mít přehled o hře a být 

přesný .  

 

 

 

Křídelní útočník 

Křídelní útočníci jsou v hřišti vždy dva, levý a pravý. Křídelní útočníci čekají na 

přihrávku, aby mohli střílet. Musí být rychlí a mrštní.  
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Pravidla hry 

 

Florbal se hraje na hřišti o rozměrech 20* 40 m. Nejčastější a nejvhodnější povrch je 

dřevo nebo umělé materiály. Hrací plocha hřiště je ohraničena 50 cm vysokými 

plastovými mantinely. Mantinely musí mít vyznačenou schvalovací značku IFF. Hrací 

plocha má tvar obdélníku se zaoblenými rohy pomocí mantinelů. Velikost branky je 

115 cm na výšku * 160 cm na šířku * 60 cm hluboká. Středová čára musí hřiště půlit 

rovným dílem na stejně velké poloviny. Uprostřed hřiště na středové čáře je  vyznačen 

bod, na kterém stojí míček a začíná se rozehrávat. Na obou polovinách hřiště je 

vyznačeno brankoviště. Velké brankoviště má rozměry 4 * 5 metrů a slouží pouze pro 

vyznačení prostoru pro brankáře. Malé brankoviště je ve tvaru obdélníku o rozměrech 

1 * 2,5 metru a jeho zadní část slouží zároveň jako branková čára. Přesné znění 

oficiálních pravidel vydává IFF ve čtyřletých cyklech vždy s drobnými úpravami. První 

oficiální pravidla vznikla roku 1986. Nyní řadíme florbal mezi kontaktní sporty. Utkání 

řídí na hřišti dva rozhodčí. Rozhodčí se pohybují dle specifického systému, mají 

rozdělené hřiště tak, aby jim nic neuniklo. V případě že je branka ohrožena, jeden vždy 

stojí za ní aby kontroloval přechod míčku za brankovou čáru. Normální hrací čas je 3 

* 20 minut s deseti minutovou přestávkou, při které si týmy vymění strany. Na 

mantinelech je podél hráčské lavice vyznačen 10 metrový prostor pro střídání. Mimo 

tento úsek se nesmí střídat. 
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Závěr 

 

Během psaní ročníkové práce jsem se i já sama přiučila, a zjistila věci, o kterých 

jsem nevěděla. Jak už jsem se zmínila, florbal je fyzicky náročný sport, který 

vyžaduje pohyb a dobré reflexy. Florbalové týmy si zakládají na přátelství a 

dodržování principů fair- play. Můžete poznat spoustu nových přátel a i si 

zasportovat. V ročníkové práci jsem popsala různé vybavení hráčů a historii florbalu.  

Doufám, že se vám moje ročníková práce líbila, a že jste se také něco přiučili jako já.  

 

 

 

 

 

Resumé 

 
While writing my seminar work I had learned too, and found out things I didn't know 

about. As I mentioned, floorball is a physically demanding sport that requires 

movement and good reflexes. Floorball teams are based on friendship and adherence 

to the principles of fair- play. You can meet a lot of new friends and even play sports. 

In my seminar work I described the various equipments of the players and the history 

of the floorball. I hope you enjoyed my year's work, and learned something like I did. 
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