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Korfbalové
soutěže
Třicet let. Za tu dobu urazil korfbal v České
republice dlouhou trať a s ním prošel řadou
změn i systém soutěží. Zlatá éra hry pod koši
bez desky v devadesátých letech, kdy u nás
existovalo 32 seniorských družstev a v české
lize nastupovalai hvězda světového formátu
Edwin Bouman, se jen obtížně vrátí. Podrobnějším mapováním soutěží se zaobírá
v pořadí čtvrtý díl projektu českého svazu 30
let s korfbalem.

Od prvního zápasu ke třem ligám
První byl Děčín. Klub ze severu Čech se stal
vítězem premiérového korfbalového klání
na českém území. Na začátku roku 1989
porazil v přátelském zápase tým z Prahy
a další dva roky po sobě ovládl i národní
srovnávací soutěž.
Ta se hrála formou čtyř víkendových turnajů, její vítěz se stal mistrem tehdejší České a
Slovenské federativní republiky a do
prvního ročníku nastoupilo sedm družstev.
Po Děčínu už přišla řada na Kolín. Vembloudi ovládli hned první ročník nové národní ligy
v sezoně 1991/1992 a započali šňůru pěti titulů v řadě. Hned rok po premiérové sezoně národní
ligy vzniká i její sestra – 2. oblastní liga, ve které se utkávají týmy druhého výkonnostního sledu.
Od ročníku 1993/1994 pak nastal velký rozmach. Ve zmíněné sezoně se soutěží účastní
32 seniorských celků, jež jsou rozděleny do třech lig.
Nově také vznikly mládežnické soutěže, nejprve ta dorostenecká a žákovská liga. Dorostenecká
soutěže startuje v roce 1993/1994 v počtu 7 družstev, žákovská ve stejném roce dokonce
s 11 účastníky. Od roku 1996/1997 se žákovská soutěž rozdělila na kategorii starších a mladších
žáků, o dva roky později pak začíná i soutěž minižáků.
V této době, konkrétně v roce 1995, se také poprvé objevuje Liga rezerv. Ta měla podle
nizozemského modelu doprovázet nejvyšší soutěž a dát možnost širším kádrům zapojit se do
soutěží. Novinka se však příliš neujala. Soutěž není kvalitně obsazena a nepochopení jejího
smyslu a možná i nedostatek hráčů ji provází hned od jejího vzniku. Proto ji svaz po dvou letech
zrušil, a i když se ji pokusil několikrát vzkřísit, moc se to nepovedlo. Aktuálně se liga rezerv
nehraje.

Mor v novém tisíciletí
Zatímco v roce 2000 se korfbalových soutěží účastnilo 29 seniorských a 65 mládežnických týmů,
o deset let později je situace úplně jiná. Jakoby české korfbalové vody zasáhla vlna smrtelné
choroby. Konkurence jiných sportů a zřejmě i zanedbání práce s mládeží způsobilo víc jak
padesátiprocentní úbytek družstev a s ním i pokles členské základny. V roce 2010 do dvou lig
zasáhlo už jen 14 družstev dospělých a 32 mládežnických celků.
Týmů sice ubývalo, v systému to však hýřilo
aktivitou. V sezoně 2001/2002 vznikla Česká
korfbalová extraliga a Česká dorostenecká
korfbalová extraliga. Obou vrcholných soutěží
se účastnilo šest celků, zbytek nastupoval
v nižších stupních. V dospělých vydržela
třístupňová liga do ročníku 2004/2005,
v dorostu dvoustupňová o čtyři roky déle.

Další novinku nového tisíciletí představuje
hrací systém. Týmy se utkávají v dvojzápasech
a je i jiný model soutěžního kola, kdy se hrají
čtyři zápasy - extraliga, rezervy, dorost
a extraliga.

Bitva o titul na víc způsobů a nizozemská hvězda
Proměnou za třicet let prošla i samotná honba za mistrovským pohárem. V historicky prvních
dvou sezonách se o něm rozhodovalo vždy na finálových turnajích, které nejlepší čtyři družstva
absolvovala na závěr sezony. V roce 1994 se již finále mezi nejlepšími dvěma týmy hrálo na dvě
vítězná utkání a poprvé je hostila neutrální půda, když se hrálo v Olomouci.
Od roku 1995 již o českém mistrovi rozhoduje jediný zápas. V tomto roce se poprvé uskutečnilo
skutečné play off, kdy se semifinále hrála na dvě vítězná utkání. Hitem se stala hostování na
závěrečné bitvy. Všechny týmy se snažily před rozhodujícími okamžiky ulovit do svých řad to
nejlepší, co bylo k mání. Majstrštyk se přitom povedl havířovskému vedoucímu Jiřímu
Němečkovi, jenž na play off sehnal hvězdu světového kalibru Edwina Boumana.
Nezastavitelný Nizozemec předtím dvakrát vystřílel titul v nejlepší lize světa pro Oost Arnhem
ve vyprodané hale Ahoy. Bouman se předvedl hlavně ve druhém semifinále, když Havířov s Kolínem prohrával už 0:7, přesto zejména jeho zásluhou už téměř ztracený duel otočil a vynutil si
rozhodující třetí zápas. I když nakonec slavil svým týmovým pojetím postup do finále Kolín, šlo
o jeden z nezapomenutelných okamžiků české nejvyšší soutěže.
První sezona nového tisíciletí přinesla výjimku, kdy se i finále hrálo na dva vítězné zápasy. Před
tím, ani potom se podobná situace neodehrála. Odlišnost představoval jen následující ročník,
kdy se o titul utkaly čtyři nejlepší týmy sezony v nadstavbové části, ve které se každý s každým
utkal dvakrát.

Drama před našlapanými tribunami,
ale i zápas co se nekonal
Jediný zápas o medaile, co se na konec nekonal, se datuje k sezóně 1996-1997. Neúspěšný
semifinalista TKC Děčín odmítl hrát zápas o třetí místo na finálovém dnu v Havířově. Nedošlo
tak na reprízu prvního zápasu české korfbalové historie a SK Smíchov získal bronzové medaile
kontumačně.
Naopak zlatým písmem se do naší korfbalové historie zapsalo finále v roce 1998. Do něj se
dostaly dva nejlepší týmy sezóny Kolín a Smíchov a našlapaná hala pražské Sparty,
kam se vměstnalo 600 diváků, sledovala krásné a dramatické vyvrcholení. O mistrovi muselo
rozhodnout až prodloužení, po kterém se ze zisku titulu po výhře 24:22 radoval Kolín.

Věděli jste, že ... ?
17.12.1995 byla udělena první červená karta, kterou obdržel Martin Bittner (Hradec Králové).
Tento ročník byl bohatý na karty, celkem byly v soutěžích uděleny 2 červené karty a 24
žlutých karet, z toho 17 v nejvyšší soutěži. Rekordmanem rozhodčím se stal Michal Bartoň,
který v jednom utkání Smíchov – Havířov udělil 5 žlutých karet.
V nové anketě se v roce 1997 stali nejlepšími hráči Edwin Bouman a Lenka Cihlářová,
nejlepšími juniory Ondřej Fridrich a Jana Herglová, trenérem Ronald van der Bunt a
rozhodčím Jan Königsmark.
V sezóně 2000/2001 nastřílel ve 28 zápasech Edwin Bouman 140 košů, Jedná se o střelecký
rekord soutěží.
KK Brno, aktuálně jeden z nejlepších týmů, spadlo do druhé nejvyšší soutěže. Bylo to v sezóně
2000/2001, kdy Brno prošlo generační obměnou. Tým byl ze soutěže diskvalifikován kvůli 2
neúčastem na kolech ČKE.
Sezóna 2004-2005 byla přelomová a jedinečná v historii. MS Znojmo vyhrálo soutěže ve
všech věkových kategoriích - extraligu dospělých i dorostu a také Ligu starších žáků,
mladších žáků a minižáků. 5 titulů zůstalo ve Znojmě
Finále ročníku 2004-2005 (ČB-Znojmo) se odehrálo poprvé na plastový koš. Od následující se
seniorské a dorostenecké soutěže hrají na plastové koše povinně. Shot clock se používá v
českých soutěžích od roku 2008. Ve stejném roce byl zaveden Golden Goal.
Nejúspěšnějším týmem v třicetileté historii je KCC Sokol České Budějovice, který získal v
nejvyšší soutěži 10 titulů Mistra ČR, na druhém místě je s devíti zlatými VKC Kolín a po třech
mistrovských titulech mají na svém kontě 1.KC Havířov, MS YMCA Znojmo a KK Brno.
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