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Nejstarší svaz, Nizozemská královská         
korfbalová federace, datuje svůj začátek 
do roku 1903. Tak dlouhou historií se Český 
korfbalový svaz rozhodně nemůže pyšnit, 
přesto už příští rok oslaví třicet let od 
svého vzniku. Vývojem české zastřešující 
korfbalové organizace se věnuje v pořadí 
pátý díl projektu 30 let s korfbalem.



Úspěšné první kolo
Ještě než přejdeme přímo k Českému 
korfbalovému svazu, je třeba nastínit, 
jak se vůbec původem nizozemská hra 
na naše území dostala. V roce 1987 se       
s ní poprvé osobně setkala trojice Dana 
Jirmusová, Rudolf Mišurec a Jaroslav 
Římal na táboře u polských Katovic. 
Místní sportovce zde do tajů korfbalu 
zasvěcovala nizozemská delegace                
v čele s Janem Hanekrootem                                
a Rudolfem Ramaekersem. 

Česká skupina se zúčastnila instruktáží a seznámení 
s korfbalem ji zaujalo. „Líbilo se mi to, ale přiznám se, 
že jsem na korfbal trochu zapomněl.
Po prázdninách však najednou přišel z Holandska 
dopis, takže bylo nutné splnit, co jsme holandským 
korfbalistům tenkrát v Polsku slíbili. Začal jsem 
hledat kontakty a lidi. Na Československý svaz           
tělesné výchovy nechoď, tam se s tebou nikdo 
nebude bavit, ale nabídni hru svazákům, radili mi 
známí,“ vzpomínal na první kontakt s korfbalem 
Mišurec, pozdější první český předseda svazu.

Vznik o�ciálních struktur
V březnu 1988 vznikla Československá skupina pro rozvoj korfbalu a hra se dostala do programu 
„Léta cvičitelů“ do střediska v Doubí u Třeboně, kde se s ním a dalšími novými sporty seznámilo 
přes 300 tělovýchovných pracovníků. 

Mezi první akce skupiny patřilo vydání stručného popisu hry a zpracováni překladu pravidel.         
Za podpory Sportpropagu a prvního tuzemského klubu Tatry Smíchov se uskutečnila návštěva 
trenérů nizozemské skupiny pro rozvoj korfbalu Ramaekerse a van Dorta v červnu 1988, která 
měla za cíl vyškolit první instruktory a předvést korfbal okruhu prvních pražských zájemců. V září 
1988 se pak uskutečnila propagační cesta nizozemských nadšenců do Prahy a Brna, 
které se zúčastnila dvě belgická korfbalová družstva, trenéři a rozhodčí.

V červnu 1989 vznikl Ústřední štáb korfbalu s cílem zajistit rozšíření korfbalu v Čechách                         
a na Moravě. Štáb měl dvanáct členů ze všech krajů i z Prahy a v jeho čele stanul Rudolf Mišurec. 
Členové štábu korfbalu zajistili výuku na školeních, výrobu košů a stojanů a překlad odborně 
metodické literatury.

Rudolf Mišurec, ve spolupráci s Ivanou Fuxovou, která se později provdala a přestěhovala                  
do Nizozemska, přeložil pravidla, vzal fotogra�e a videokazety a uspěl. Příslušné komisi sportů            
a her Československého ústředního výboru Svazu socialistické mládeže se celá záležitost líbila. 
Stejně jako pracovníkům Sportpropagu, kde se stal nadšeným zastáncem doktor Dítě. Korfbal 
tak vyhrál dost důležité první kolo.

Léto cvičitelů v Doubí u Třeboně



V roce velkého společenského převratu, tedy v roce 1989, přijala Mezinárodní korfbalová                 
federace IKF Československo do svých řad a o rok později konečně vzniká i Československý        
korfbalový svaz. Ten se o�ciálně na ministerstvu vnitra zaregistroval v roce 1991 a od té doby 
tedy píše svou historii. Ve stejném roce pak novou organizaci pod svá křídla vzal Československý 
svaz tělesné výchovy.

V roce 1997 na vlastní žádost odstoupil předseda Rudolf Mišurec. Cítil, že svaz potřebuje novou 
krev. Na jeho místo byl zvolen zkušený Milan Schwarz, když v tajné volbě jasně porazil 
kolínského trenéra Karla Königsmarka poměrem hlasů 15:3. Odstupujícího předsedu                    
zakladatele ocenila i IKF, když na podzim roku 1997 přijel do Čech člen EXCO IKF Henk Welmers 
a předal bývalému předsedovi ocenění IKF při příležitosti mezinárodního zápasu ČR (Ligový 
výběr 1997) – Nizozemsko U23.

Pod vedením Milana Schwarze se začal svaz zviditelňovat hlavně na mezinárodním poli. Získal 
další pořadatelství �nálového turnaje Europa Cupu, který se konal v lednu 1999 v Praze v hale 
Slavie. Milan Schwarz však po necelých dvou letech funkci předsedy opustil z důvodu                         
zahraničního pracovního angažmá a v turbulentní době hledal svaz nového šéfa. V červnu 1999 
zvolila Valná hromada ČKS v Sezimově Ústí nový, tentokráte dokonce devítičlenný výkonný 
výbor v čele s novým předsedou Václavem Uhrem. Po dalších dvou letech se Milan Schwarz 
vrátil do České republiky a opět kandidoval na místo předsedy. V roce 2001 stanul opět v jeho 
čele a to až do roku 2009, kdy ho nahradil Jan Mynařík. Současný kapitán českého korfbalu 
Daniel Valeš vykonává funkci od roku 2013.

Na pokraji krachu a vzkříšení

Od roku 2008 upadá hlavní zdroj peněz, společnost Sazka, a do velkých problémů se dostává 
řada sportů včetně korfbalu. Příjmy svazu se zmenšují z obvyklých 2 milionu korun na necelou 
čtvrtinu. V roce 2011 Sazka krachuje a Český korfbalový svaz se ocitá bez peněz. Situace                      
se dramatizuje poté, co svaz vypadl i z �nanční podpory státu. Na začátku roku 2012                               
se ve Znojmě schází mimořádná valná hromada a sestavuje rozpočtové provizorium. Svaz musí 
zrušit účast reprezentace do 23 let na mistrovství světa ve Španělsku. Dále propouští                              
generálního sekretáře, který dostává poslední úkol – sepsat si svou výpověď. Bez sekretáře je 
pak organizace kvůli nedostatku peněz až do roku 2017.

Situaci se daří lehce stabilizovat až v závěru roku 
2012, kdy svaz získává půl milionu z kohezního 
fondu sportu. V roce 2013 ale české hráče čekají 
Světové hry v Kolumbii, na které nejsou peníze. 
Každý si v tu chvíli uvědomoval, že nejet do 
Kolumbie by znamenalo zklamání pro jednu 
generaci korfbalistů. Obdobná situace nastala      
v roce 1999 kdy český tým nejel na světový     
šampionát do Austrálie. 

Vedení svazu zariskovalo. Půjčilo si na         
letenky a intenzivně začalo shánět peníze    
na účast. Naštěstí vše dobře dopadlo svaz       
se začal stabilizovat jak personálně,                     
tak i ekonomicky. V současnosti hospodaří 
se zhruba 5 miliony korun, zaměstnává 
sedm lidí na různé úvazky a platí trenéry 
starající se o mládež.

V roce 1993 přijala český svaz, po vzniku                      
samostatné České republiky, do svých řad            
mezinárodní federace a nastalo stabilní období 
rozkvětu. Svaz měl zajištěný příjem a korfbal            
se u nás začal čile rozmáhat. Reprezentační 
družstva se účastnila mezinárodních akcí

v exotických     destinacích, když v roce 
1994 jelo reprezentační družstvo do 23 let 
na Taiwan a rok nato i seniorská reprezen-
tace jela pod dohledem předsedy 
Mišurce a generálního sekretáře Vesel- 
ského do Indie.

Vstup ČKS do IKF - meeting v Papendalu První výjezd pedagogů do Holandska



Věděli jste, že ... ?

Na pozici předsedy svazu se během téměř třiceti let vystřídalo celkem pět mužů, kteří každý 
vedli Český korfbalový svaz. Byli to Rudolf Mišurec, Milan Schwarz, Václav Uher, Jan Mynařík 
a Daniel Valeš.

Na pozici generálního sekretáře se pak vystřídalo celkem osm mužů. Tuto pozici zastávali 
Milan Schwarz, Jiří Veselský, Ronald van der Bunt, Pavel Holoubek, Nikola Křístek, Tomáš 
Ziegler, Václav Chochol a Tomáš Voda.

Ve výkonném výboru se za 30 let objevily pouze 3 ženy: Anna Vyšínová, Lenka Dančová, 
Zuzana Maňáková

První český předseda Rudolf Mišurec se proslavil i známým výrokem „Ten korfbal byl tak 
pěkný, než přišli Kolíňáci a začali z toho dělat sport“ – za jeho předsednictví dominovali 
kolínští českému korfbalu a dokázali jej skutečně posunout k „tradičním“ sportům

Nejvíce odborných komisí ČKS ustanovil v roce 1999, když byl nejpočetnější i VV ČKS, který 
měl devět členů a komisí bylo ustanoveno celkem deset: Sportovně-technická,                       
Trenérsko-metodická, Disciplinární, Matriční, Komise pro B-země, Likvidační, Zdravotní, 
Komise mládeže, Propagační a Manažerská
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