
Takřka ve všech sportech jsou obvykle trnem v oku 
hráčům i fanouškům a jejich pozici by si s nimi                 
v mnoha zápasech měnil jen málokdo. Přesto 
rozhodčí patří k nedílné součásti všech sportovních 
klání, korfbal nevyjímaje. Právě muži a ženami               
v černobílém dresu s píšťalkou se zaobírá druhý díl 
projektu Českého korfbalového svazu 30 let                            
s korfbalem, který rozebírá různé oblasti tohoto 
smíšeného sportu.

Jestliže česká korfbalová reprezentace patří                        
po Nizozemsku a Belgii k nejúspěšnějším týmům         
na zemi, čeští zástupci rozhodcovského řemesla jsou 
na tom ještě líp. Patří totiž k nejuznávanějším na 
světě a mají za sebou řadu skvělých počinů.
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Jedenáct zápasů za den

Kdo nepoznal soudcování na vlastní kůži, 
těžko si představí, jak je náročné. Zkuste            
si odpískat tři zápasy v řadě a budete vysátí 
jak učitel v pátek po obědě. První český    
korfbalový rozhodčí je v tomto ohledu 
robokop. Milan Schwarz, který se na konci 
osmdesátých let stal prvním domácím 
rozhodčím, zvládl v jeden den úctyhodných 
jedenáct utkání v délce 2x 20 minut.                    
O tomto obdivuhodném výkonu se zmiňují 
i mezinárodní korfbalové anály. 

Rozhodčím se Milan Schwarz stal v podstatě              
z nutnosti. Po návštěvě belgického týmu                       
v tehdejším Československu v roce 1988 u nás 
vznikly první korfbalové kluby v Děčíně                         
a v Praze. Řešily však jednu důležitou otázku. 
Chtěly se utkávat, neměl jim však kdo pískat. 
Milan Schwarz to tak vzal do svých rukou. Naučil 
se pravidla a dva roky představoval jediného 
sudího na našem území, jehož mezinárodní 
federace zařadila i na svou listinu rozhodčích.

Zahraniční učitelé

Příklad českého průkopníka brzy následovali další. V roce 1991 po absolvování semináře přibyli 
na scénu Jan Königsmark a Bohumil Lhotka a poté už muži s píšťalkou přibývali pravidelně. 
Hlavní zásluhu na tom měly návštěvy lektorů z Nizozemska. 

Prvním byl v roce 1993 Gerard Hospter, po jehož návštěvě se Česká republika pyšnila dvěma 
mezinárodními rozhodčími, šesticí domácích a školili se další zájemci. O dva roky později                    
už Český korfbalový svaz evidoval 47 rozhodčích, z nichž bylo pět žen. Sudí přitom byli rozděleni    
do první, druhé nebo třetí třídy, kdy každý postup do vyšší třídy měl jasně nastavená kritéria. 
Kupříkladu, kdo chtěl dosáhnout na elitní první třídu, musel mít dva roky praxe ve třídě druhé            
a k tomu s píšťalkou předvádět povedené výkony. 

Jméno, které výrazně ovlivnilo českou rozhodcovskou scénu, představuje Hans Vroegh. Ten              
k nám přijel v roce 1996 u příležitosti akce Maxikorfbal, která se odehrála v Milíně. Za víkend bylo 
tehdy odehráno víc jak sto utkání a nizozemský lektor při nich sledoval a následně intenzivně 
pracoval s dvacítkou nových rozhodčích. Jedním z jeho žáků byl i Lukáš Filip, nejúspěšnější český 
rozhodčí historie. Hans Vroegh se do České republiky několikrát vrátil, naposledy v roce 1998. 
Hans a Lukáš se stali přáteli a jejich poslední setkání bylo dojemné. Událo se při �nále                         
mistrovství Evropy v roce 2016, které Lukáš Filip před zraky svého pyšného učitele řídil. Následně 
Hans Vroegh po těžké nemoci ve věku 76 let zemřel.

Hans Vroegh Jan Königsmark Bohumil Lhotka



Úspěchy české školy

O našem prvním mezinárodním rozhodčím 
Milanu Schwarzovi, který si v roce 1991 
poprvé zapískal na mistrovství světa a posléze 
řídil i jako první Čech tradiční Interland match 
mezi Nizozemskem a Belgií, už byla řeč. Jako 
druhý vstoupil na mezinárodní scénu Jan 
Königsmark, kterého v roce 1995 následoval 
další kolínský zástupce Milan Čejka.

Na konci devadesátých let odstartoval projekt 
mezinárodní projekt "IKF Referees for higher 
level", jenž měl připravit jednotlivé               
rozhodcovské dvojice pro špičkový korfbal. 
Sudí začali jezdit do Nizozemska a Belgie,          
kde řídili tamní soutěže a hodnotili                             
je odborníci z kolébky korfbalu. Z České 
republiky se projektu účastnilo několik 
zástupců a hned od začátku se hledal parťák 
pro v tu dobu už osvědčeného a ostříleného 
Lukáše Filipa. 

V současnosti je o českých rozhodčích ve světě víc slyšet než o národním týmu. Možná                            
k úspěchu českých sudích přispívá i fakt, že ve �nálových střetnutích vrcholných akcí se obvykle 
střetávají celky Nizozemska a Belgie, rozhodčí tak musí být z jiné země. A Češi jsou nachystaní. 
Od roku 2000 naši zástupci odpískali nejvíc �nálových klání na o�ciálních turnajích mezinárodní 
federace. Patří k nim například čtyři závěrečná utkání na evropském šampionátu nebo osm              
na vrcholném klubovém turnaji Europa Cup.

Po několika neúspěšných pokusech padla trefa do černého, když se k nejlepšímu českému 
sudímu přidal Tomáš Voda. Výsledkem bylo semi�nále mistrovství světa 2013 v hale Ahoy. Duo 
Filip, Voda je doposud stále aktivní. V současnosti každý rok Český korfbalový svaz nominuje         
pět mezinárodních rozhodčích, z nichž jsou dvě ženy.

Hlavní sudí ve fotbale si za zápas české ligy přijde bez cestovného a diet na 25 000 korun.                     
V malém sportu, jakým korfbal bezesporu je, logicky podobné částky „nelétají“, přesto jsou u nás 
rozhodčí, a vždy byli, jediní korfbaloví profesionálové. Již v devadesátých letech inkasovali 
rozhodčí odměnu od 80 do 250Kč za zápas, aktuálně si muž s píšťalkou za zápas v České                  
korfbalové extralize vydělá tisíc korun.

Milan Schwarz Milan Čejka



Věděli jste, že ... ?

Jediné soutěžní zápasy, které řídili cizinci (mimo rozhodčího slovenské národnosti) bylo 
�nále v roce 1993 v Kolíně, které řídil šéf mezinárodních rozhodčích Jan Scharloo a třetí 
rozhodující �nále v roce 1994 v Olomouci, které pískal holandský rozhodčí a lektor Hans 
Vrough.

Finále v roce 1995 nedopískal pro zranění rozhodčí Drago Sukalovský a na koše v nejchudším 
�nále v historii (Kolín-Děčín 6:5) musel dopískat Zdeněk John.

Čárový rozhodčí je nominován do českých soutěží na vybrané zápasy od roku 1995. 

Pouze jednou pustili nizozemci do své nejvyšší soutěže Čecha - v roce 2005 pískal Lukáš Filip 
s asistentem Henrym van Mertenem zápas PKC – DVO a byl to jediný zápas v sezóně,               
který PKC prohrál.

Dvojice Filip – Voda pískala kromě belgické nejvyšší soutěže i dvakrát �nále maďarské ligy.
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Přehled všech mezinárodních
rozhodčích z ČR v historii korfbalu v ČR
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Václav Kronus

Ondřej Fridrich

Lukáš Pazourek

Zuzana Maňáková

Denisa Kolářová

1991 Milan Schwarz v Belgii

2007 Lukáš Filip v Brně

2006 Lukáš Filip v Maďarsku

2006 Lukáš Filip v Madarsku

2009 Tomáš Voda na Taiwanu

2013 Lukáš Filip 2013 v Kolumbii

1998 Jan Konigsmark v Německu

1998 Jan Konigsmark v Německu


