
Fotbalisté mají Ligu mistrů, basketbalisté zase 
Euroligu. I korfbalisté mají svůj klubový vrchol, 
který už má za sebou pěknou historii. Nejlepší 
kluby Evropy se už dvaapadesátkrát sjely                         
ke korfbalovému svátku jménem Europa Cup.

Právě o nejprestižnějším klubovém turnaji Evropy     
a jeho mladším a méně slavnějším sourozenci 
Europa Shieldu pojednává první díl speciálního 
projektu Českého korfbalového svazu s názvem     
30 let s korfbalem, který mapuje různé oblasti 
tohoto krásného sportu. 

30 let s korfbalem                         korfbal.cz

Mezinárodní
klubové
soutěže



Nizozemská diktatura

Kdo jiný by měl vládnout klubovým 
soutěžím, než celky ze země, ve které se 
korfbal zrodil? Pohled do přehledu vítězů 
není překvapivý. V dosavadních 52 ročnících 
Europa Cupu se z výhry radovaly pouze 
kluby ze dvou korfbalových velmocí  - 
Nizozemska a Belgie, přitom z druhého 
jmenovaného státu vzešlo pouze šest 
vítězů. Zbylých 46 triumfů si přivlastnily 
týmy ze země tulipánů. Hlavně proto na 
začátku třetího tisíciletí odstartoval mladší 
sourozenec Europa Cupu s názvem Europa 
Shield, kterého se neúčastní celky                            
z Nizozemska a Belgie.

První ročník neo�ciálního klubového                     
mistrovsví světa, tedy Europa Cupu,                            
se uskutečnil v roce 1967 a historicky prvního 
šampiona představuje nizozemský celek Ons 
Eibernest. Tehdy se turnaje účastnilo pouze šest 
týmů, dva nejlepší z Nizozemska, Belgie                     
a Velké Británie. Stejným způsobem,                           
kdy se  z výhry radoval vždy zástupce kolébky                
korfbalu, se odehrálo devět ročníků. V roce 1976 
se Europa Cupu zúčastnil první tým mimo výše 
zmíněné tři země, a sice německý korfbalový 
šampion. Nejúspěšnějším klubem je pak                       
s neuvěřitelnými dvanácti výhrami nizozemský 
fenomén jménem PKC Papendrecht.

Prolomení nadvlády

Zaběhnutá pravidla, kdy se z výhry radoval nizozemský klub, 
narušil až v jedenáctém ročníku belgický zástupce. V roce 1977 
porazil v nervydrásajícím �nále tým Riviera 5:4 vládce                            
z Papendrechtu a senzace byla na světě. Další prolomení                  
nadvlády povolily nizozemské kluby až o devět let později                         
a v současnosti trvá oranžová hegemonie už dvacet let. Poslední 
nenizozemský vítěz Europa Cupu slavil v roce 1998.

V současnosti je Europa Cup pevně zakotven v lednovém 
kalendářním termínu a pravidelně se ho účastní osm mistrů             
z elitních evropských korfbalových zemí, kde má své pevné místo             
i Česká republika. 

Česká bronzová stopa
Píše se rok 1997 a domácí korfbalové scéně už několik let vládnou Vembloudi z Kolína.                
Modrobílý tým pod vedením dnes už trenérské ikony Karla Königsmarka tehdy nejprve                        
v kvali�kaci o Europa Cup senzačně zdolal německého mistra Grün Weiss na jeho palubovce             
a v boji o bronz na závěrečném turnaji rozdrtil katalánského mistra 22:8. Pro Českou republiku 
tak kolínští získali první medaili z Europa Cupu v historii.



Na kolínské průkopníky pak navázal v roce 
2002 stejným úspěchem Havířov a zejména 
České Budějovice, jež postupně ukořistily 
hned tři bronzy v letech 2004, 2007 a 2011. 
Jihočeši jsou tak jasně nejúspěšnějším českým 
týmem v neo�ciálním klubovém mistrovství 
světa.

Na nejvyšší příčku sice žádný domácí celek 
zatím nedosáhl, jeden primát však Česká 
republika drží. Rozhodčí Lukáš Filip si totiž       
už sedmkrát zapískal �nále Europa Cupu a tím 
mezi sudími drží světové prvenství.

Profíkům vstup zakázán

A naši korfbalisté za to vzali pěkně od začátku! 
Hned první ročník v roce 2001 v Anglii 
opanovaly České Budějovice a celky z české 
kotliny ovládly Europa Shield pětkrát                         
v prvních sedmi ročnících. Český korfbal               
na začátku tisíciletí pevně držel třetí místo                    
v Evropě a dokonce se zdálo, že sesadí z druhé 
pozice Belgii, zejména když v roce 2002 získala 
česká reprezentace na mistrovství Evropy 
stříbrné medaile. 

Česká republika je s šesti triumfy v druhém 
nejprestižnějším evropském klubovém 
měření sil nejúspěšnější zemí turnaje, Znojmu 
se třemi triumfy patří jen těsně druhé místo                           
nejúspěšnějších týmů hned za katalánským 
Vallparadísem. Poslední roky jsou však                   
na úspěch strohé, v předešlých šesti ročnících          
se urodily jen dva brněnské bronzy. K návratu 
zlatých časů je však letos ideální doba..                 
Na konci ledna totiž Europa Shield zavítá 
potřetí  do České republiky, konkrétně do 
Prostějova, a vedle domácího týmu se do hry 
zapojí i vicemistr z Českých Budějovic.

Nadvláda holandských a belgických družstev v Europa Cupu postupně začala být stereotypní. 
To byl také hlavní impulz pro vznik nového turnaje. Činovníci z Mezinárodního korfbalového 
federace tak přišli s mladším sourozencem, který od roku 2001 nese jméno Europa Shield,                 
v překladu evropský štít. Tohoto turnaje se nemohou účastnit týmy z pro� soutěží z Nizozemska 
a Belgie, cesta k vítězství v evropské soutěži se tak otevřela mnoha celkům včetně těch českých.



Věděli jste, že ... ?

Prvním českým účastníkem na Europa Cupu byl první československý mistr KC Děčín v roce 
1990, když na poslední chvíli nahradil odřeknutou účast ze strany španělského mistra                     
a skončil na sedmém místě, když v posledním zápase o 7.míto porazil polského mistra AWF 
Krakow 13:8 a jednalo se o první vítězný zápas českého mistra na Europa Cupu.

První Europa Cup jako halový se konal až v roce 1985. Do té doby se hrál jako venkovní                
a fomou třízónového korfbalu.

První umístění českého týmu v TOP 5 vybojoval VKC Kolín při prvním pořadatelství Europa 
Cupu v České republice v roce 1994 v Olomouci. VKC Kolín v boji o páté místo senzačním 
obratem porazil arménského mistra Armsikopi Jerevan, když ve druhém poločase dokázali 
kolínští obrátit nepříznivý stav 7:11 na 18:13, když se o tento famózní obrat postarali Milan 
Čejka a Radim Toman, kteří arménského mistra doslova rozstříleli deseti koši v řadě.

Mistr VKC Kolín v roce 1996, kdy se družstvo pod vedením legendárního trenéra Karla                  
Königsmarka nacházelo ve špičkové formě (možná nejlepší ve své historii) byl přiřazen do 
kvali�kační skupiny, která se měla hrát v Jerevanu (tedy na asijském kontinentu), kolínští se 
snažili protestovat, ale marně - skupina se nakonec neodehrála a papírově postoupil 
arménský mistr Armsikopi Jerevan, který na �nálový turnaj do též Anglie nedorazil a jeho 
místo nakonec zaujal španělský mistr St. Llorenc.

V České republice se Europa Cup hrál celkem 3x. V roce 1994 v Olomouci, v roce 1999 a 2002 
v Praze. Europa Shield hostila 2x Třeboň, v roce 2003 a 2013.
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