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Tuzemské
korfbalové

turnaje

Představují koření dlouhodobých soutěží. Asi 
každý sportovec se těší na turnaje, které doplňují 
běžná soutěžní zápolení v sezoně.
Při jednorázových akcích se většinou sejde trochu 
jiná skupina lidí a panuje také odlišná atmosféra. 
Proto má turnaje v oblibě drtivá většina lidí 
zapálených pro sport. Kdo z volejbalistů nehrál          
v Dřevěnicích, jako by neexistoval.
Podobné přirovnání dřív snesl i nejpopulárnější 
korfbalový turnaj Maxikorfbal. Každoročně se ho 
účastnily téměř všechny týmy v republice a vítěz-
ství v něm znamenalo velkou prestiž. 
Maxikorfbalu a dalším jednorázovým kláním             
se věnuje šestý díl projektu Českého korfbalové 
svazu 30 let s korfbalem.

Karel Verschor



Zašlá sláva giganta
Maxikorfbal. Na české korfbalové poměry 
šlo vskutku o obra. Na turnaj se                            
v minulosti sjíždělo několik desítek 
družstev, největší boom zaznamenala 
akce na přelomu tisíciletí. V roce 1996            
se ho účastnilo 36 dospělých týmů, což 
představuje něco kolem tří stovek hráčů.

S nápadem přišel nizozemský propagátor korfbalu 
Karel Verschor, který zakoupil vlastní pohár                    
a stanovil pro turnaj základní pravidla. Trofej získal 
tým, jenž zvítězil celkem pětkrát, nebo třikrát           
po sobě. Důležitý fakt představovala skutečnost, 
že se Maxikorfbal každoročně odehrával venku         
na trávě.

Tráva svědčila Jihočechům
První triumf v Maxikorfbalu získalo Brno, turnaj na trávě si však jednoznačně podmanily České 
Budějovice. Z 21 ročníků se hned čtrnáctkrát radovaly z výhry, na trávě byly téměř neporazitel-
né. Svou dominanci započali Jihočeši v roce 1998, kdy přeťali ve �nále favorizovanému Kolínu 
plány na zisk Karlova poháru. Budějovice těžily zejména z lehkonohého pojetí korfbalu, výškové 
převahy a jejich útoky dirigoval nezastavitelný kanonýr Edwin Bouman.

Možná právě i totální nadvláda jednoho týmu přispěla ke konci Maxikorfbalu. České Budějovice 
totiž opanovaly dalších čtrnáct pokračování největšího venkovního turnaje u nás včetně toho 
posledního, který se hrál v roce 2012. To už se ho zdaleka neúčastnilo tolik týmů jako v minulosti, 
dokonce se scvrkl jen na jeden den. V současnosti si vedení svazu pohrává s myšlenkou na obno-
vení tradice. Necháme se tedy překvapit, zda dojde ke znovuzrození legendy.

První ročník se v roce 1991 uskutečnil v obci Srbsko a pořadatelství se ujal pražský Smíchov. 
Fotbalové hřiště, blízký kemp a řeka Berounka daly vzniknout turnaji, který zažil 21 pokračování 
a neodmyslitelně patří k historii domácího korfbalu. Místo konání se pravidelně střídalo, korfbal 
se tak mohl přirozeně šířit po republice.          

Karlův pohár



Menší sourozenci

Korbalové turnaje nejsou však jen Maxikorfbal. Za třicet let tohoto smíšeného sportu se u nás 
objevila řada podniků, které měly kratší, či delší trvání. Nejstarší a po Maxikorfbalu asi                        
nejznámější turnaj je Elbe cup, který píše svou historii už od roku 1989 a děčínští nadšenci                
ho s přestávkami pořádají dodnes.

Za zmínku určitě stojí nejnovější přírustky, které před sebou možná mají zářivou budoucnost. 
Od roku 2017 korfbalový svaz pořádá Mistrovství České republiky v plážovém korfbalu. Možná 
právě přes písek vede cesta pod pět kruhů. Mezinárodní federace totiž vytušila šanci uspět ve 
svém olympijském snu právě přes plážovou variantu, kde se výsledky stávají mnohem méně 
jasnými a prostor pro vítězství je otevřený širšímu spektru národních družstev.

Podobnou záležitost představuje i Korfbal 4, který se ujal v  Brně. V roce 2017 se tam odehrál 
turnaj na zkoušku pro žákovské kategorie a o rok později již hraje korfbalovou „čtyrku“                       
41 družstev a poprvé se organizuje soutěž pro kategorii seniorů.

Z učňů rovnou šampiony

Úspěšný Maxikorfbal na sebe postupně nabaloval i mládežnické kategorie. Poprvé se při něm 
utkaly žákovské týmy v roce 1995 v Milíně a hned první ročník přinesl obrovské překvapení. Jako 
outsider do něj totiž vstupoval domácí celek, jehož nezkušení hráči se teprve v den turnaje učili 
pravidla korfbalu. A jak se zdá, pochopili je velmi rychle. Milínští totiž vyhráli všechny zápasy             
a po zásluze si odnesli triumf z premiérového Maxikorfbalu junior.

Od roku 1997 se oba Maxikorfbalové turnaje oddělily. Mládežnickou kategorii si vzala na starosti 
funkcionářka Anna Vyšínová z Chomutova, která ho začala pořádat na koupališti v Jirkově. 
Turnaj si brzy získal oblibu a každoročně lákal desítky žákovských družstev.                                                        

V roce 1998 se dětský Maxikorfbal rozdělil         
na kategorii straších a mladších žáků, o rok 
později se rozrost o kategorii dorostenců              
a minižáků. Stejně jako u dospělé varianty          
ke zlomu v atraktivitě turnaje došlo při změně 
hlavního mentora turnaje. Anna Vyšínová 
skončila s korfbalem a to znamenalo i ústup 
popularity dětské modi�kace víkendového 

turnaje. Štafetu přebrali legendární bratři 
Königsmarkové, kteří ve svém areálu                        
v Chřenovicích uspořádali další ročníky. Poté 
se mládežnický Maxikorfbal rok nekonal, až v 
roce 2012 pořadatelství přebral korfbalový 
klub z Náchoda, který nepřetržitě pořádá 
Maxikorfbal dodnes.



Vítězové maxikorfbalu
1991 Srbsko (Brno)

1992 Řevnice (Kolín)

1993 Číšovice (Děčín)

1994 Kostelec (Kolín)

1995 Milín (Smíchov)

1996 Milín (Kolín)

1997 Milín (Kolín)

1998 Řevnice (České Budějovice)

1999 Sezimovo Ústí (České Budějovice)

2000 Řevnice (České Budějovice)

2001 Srbsko (České Budějovice)
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Menší turnaje, které stojí za zmínku

Elbe cup
Nejstarší a po Maxikorfbalu asi nejznámější 
turnaj  nazvaný „Elbe Cup“, který s drobnými 
přestávkami pořádají korfbalisté z Děčína 
dodnes, se poprvé se hrál v červnu v roce 
1989. Turnaj si svou velikosti s Maxikorf-
balem jen těžko mohl a může srovnávat. 
Díky dlouholeté družbě partnerských klubů 
děčínského celku s holandským Haarlem-
em si prakticky každý rok najde své účast-
níky i příznivce.

Korfbal 92
V roce 1992 vznikl turnaj pořádaný, tehdy 
jedním z největším oddílu, KC DDM Hradec 
Králové. Turnaj měl celkem 6 ročníků                   
a název Korfbal doplňoval vždy rok, ve 
kterém se právě hrál. Turnaje několikrát 
zúčastnilo holandské družstvo z Almela             
a zajímavostí je, že od druhého ročníku se 
hrál v hale, která měla 2 regulérní hřiště.  
Posledním byl Korfbal 98.

2002 Zbraslavice (České Budějovice)

2003 České Budějovice (České Budějovice)

2004 Čimelice (České Budějovice)

2005 Čimelice (České Budějovice)

2006 Židlochovice (České Budějovice)

2007 České Budějovice (České Budějovice)

2008 České Budějovice (České Budějovice)

2009 České Budějovice (České Budějovice)

2010 České Budějovice (České Budějovice)

2011 České Budějovice (České Budějovice)

2012 České Budějovice (České Budějovice)

Croco indoor cup
Turnaj pro korfbalovou „smetánku“ nebo 
chcete-li jinak turnaj jen pro zvané. Turnaj pro 
8 drusžev organizoval oddíl Českých Budějo-
vic pod vedením Edwina Boumana a byl vždy 
kvalitně obsazen. Nejlepšími kluby ČR doplni-
li top týmy maďarské a slovenské soutěže. 
První ročník proběhl v roce 1998 a vyhrál ho 
1.KC Havířov. Turnaj se dočkal celkem 4 repríz.

Memoriál Lindy Lamačové
Memoriál Lindy Lamačové se rozhodl pořá-
dat VKC Kolín na počest tragicky zesnulé 
velmi nadějné hráčky kolínských 
mládežnických družstev. Turnaj byl pořádán 
poprvé v roce 1999 a byl určen pro juniorské 
korfbalové týmy. V kolínské hale TJ Agro se 
jej, kromě ligových dorosteneckých družstev, 
účastnila i zahraniční družstva a v rámci 
přípravy i reprezentační juniorské výběry ČR. 
Turnaj měl jepičí život, na scéně vydržel 
pouhé 3 roky.


