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Trenéři

Účastníci kursu Papendeal 1993

Trenérské ikony?
Učitelé z Nizozemska a snaživí
domácí srdcaři 
Nejsou přímo na hřišti, jejich vliv na hru je však často 
rozhodující. Trenéři takřka u každého sportu                   
představují základní stavební kámen úspěchu.                       
Ti nejúspěšnější bývají často po zásluze vynášení do 
nebes stejně jako největší hvězdy týmu. I český korfbal 
ovlivňovala řada výborných koučů, kteří dosáhli na v 
současnosti těžko dosažitelné mety. České korfbalové 
prostředí v minulosti trenérsky ovlivňovaly jen dvě 
národnosti – Nizozemci a Češi. Právě ženám a mužům   
z lavičky je věnován sedmý díl projektu Českého 
korfbalového svazu 30 let s korfbalem.



První školení
V březnu 1988 vznikla Československá skupina pro rozvoj korfbalu, který prezentovala korfbal         
v programu „léta cvičitelů“ v Doubí u Třeboně, kde se s ním a dalšími novými sporty seznámilo 
přes 300 tělovýchovných pracovníků. Na oplátku byli dva zástupci pozváni na mezinárodní kurs 
do nizozemského Papendalu.

Poté už trenérská školení u nás nebyla ničím mimořádným. Zpravidla je vedli kolínští 
propagátoři bratři Königsmarkovi. Starší Karel se specializoval na trenérskou činnost, Jan na 
činnost rozhodčích. Největší a první opravdové školení se uskutečnilo v letech 1996 a 1997                   
v Olomouci na tamní univerzitě. Bylo dvousemestrální a vedl ho slavný Ben Crum, kterému 
pomáhali další kolegové z Niźozemska. Ze studia vzešlo asi dvacet absolventů - nejvíce                              
z tehdejšího Kolína v čele s už výše zmiňovanými bratry Königsmarkovými. 

Zajímavá fáze školení trenérů probíhala v rámci Demotour. Seniorská reprezentace Nizozemska 
vyrazila na týden do České republiky s vidinou šířit korfbal do nových měst. V rámci Demotour 
se hráli přátelské reprezentační zápasy, hráči spolu trénovali a část programu byla věnována 
právě trenérům. Ty vzdělával tehdejší trenér kolébky korfbalu Jan Sjouke. Demotour navštívila 
například Chomutov, Náchod, Dvůr Králové nad Labem, Litomyšl a další města.

Medailonky trenérů, kteří ovlivnili český korfbal

Byl prvním trenérem korfbalové reprezentace, kam logicky zamířil 
jako trenér nejúspěšnějšího družstva v počátcích korfbalu TKC Děčín. 
Aleš odjel na první velkou akci, kterou byla kvali�kace na světový 
šampionát 1991 a tato akce byla zároveň i jeho poslední v roli 
hlavního trenéra reprezentace, protože po neúspěšném vystoupení 
byl z pozice hlavního trenéra odvolán. Následně však nadále působil 
u reprezentace a na Mistrovství Světa se s reprezentací podíval, když v 
roli managera vedl reprezentaci při první účasti na MS, v roce 1995              
v Indii. 

Aleš Röhrich



Nizozemský učitel a korfbalový trenér byl první trenér československé 
reprezentace. V roce 1993 již s ním společně reprezentaci trénoval i 
Karel Königsmark, který postupně trénování převzal. Ronald utrpěl na 
konci roku 1993 po přátelském zápase proti Nizozemsku v Havířově 
těžké zranění hlavy při autonehodě a prodělal několik operací. Po 
zotavení ve druhé polovině devadesátých stál  u začátků projektu 
Korfbal do škol, následně rovněž jako generální sekretář svazu a 
trenér klubu SK Smíchov, se kterým dokázal získat stříbrné medaile 
po prohraném �nále v roce 1998.

Ronald van der Bunt 

První trenér, který vedl českou reprezentaci na mistrovství světa. v roce 
1995 v Indii vybojoval s týmem sedmé místo. Karel byl jeden ze zakla-
datelů korfbalu v Kolíně a byl i špičkový hráč reprezentace a VKC Kolín. 
Vynikal výbornou fyzickou kondicí, to samé vyžadoval od svých 
svěřenců, disponoval úžasnou dynamikou a rychlostí. Vždyť stometro-
vý sprint zvládl pod jedenáct vteřin. V roce 1992 na venkovním ME 
hned v prvním útoku proti Nizozemcům svou rychlost ukázal všem, 
když nasadil ke svému pověstnému sprintu a díky jeho koši z donášky 
se Československo ujalo vedení nad Nizozemskem 1:0. Československá 

Karel Königsmark 

Od roku 1992 pracoval u juniorské reprezentace do 23 let, se kterou v 
roce dokázal získat historicky první medaili pro Českou republiku. V 
roce 1996 vybojoval bronz po vítězství nad Portugalskem v prod-
loužení zápasu o třetí místo. Po tomto úspěchu pokračoval s úspěšnou 
generací hráčů i v kategorii seniorské. Nejdřív v roce 1997 vyhrál kvali-
�kaci na ME 1998, které se následně odehrálo v portugalském Estorilu, 
kde obsadil s reprezentací čtvrté místo. Následně se tým začal přip-
ravovat na MS 1999, které se konalo v Austrálii, kam však reprezentace 
České republiky neodcestovala z �nančních důvodů.

Petr Klepetko

reprezentace tehdy ještě pod vedením Ronalda van der Bunta zápas prohrála a obsadila páté 
místo. K reprezentaci se pak vrátil v roce 2003, kdy v trenérském duu se svým bratrem Janem 
dovedl Českou republiku k prvním světovým medailím na MS 2003 v Nizozemsku ve vyprodané 
hale Ahoy.



Převzal reprezentaci v roce 2004, když ve výběrovém řízení předčil 
Edwina Boumana. Připravoval tým na první Světové hry, kam se Češi 
kvali�kovali díky bronzu z roku 2003. World Games 2005 zvládl jeho 
tým excelentně, když v základní hrací době prohrál jen s 
Nizozemskem, v prodloužení Češi padli s Belgií a Taiwanem, ale obsa-
dili bronzovou příčku a získali historické medaile pro Českou republi-
ku. Radek s obměněným týmem dokázal následně získat i bronz na 
ME 2006 v Maďarsku, kde jeho svěřenci dokázali obrátit i ztracené 
zápasy a bronz získal i na MS 2007 v Brně. Posledním jeho před-

Radek Honzíček 

Druhý nizozemský trenér, který vedl českou reprezentaci na ME 2010 v 
Nizozemsku, kde vybojoval bronzové medaile. O rok později na MS v 
Číně se jeho týmu nedařilo a osmé místo bylo v tu dobu neúspěchem, 
ale i tak zajistilo českému týmu účast na třetích Světových hrách v 
řadě.

Hennie Baas 

Trénoval několik mládežnických výběrů a společně se svým asistentem 
Janem Königsmarkem vytvořil velmi úspěšný realizační tým reprezen-
tace do 19 let a později do 21 let a do 23 let, kde dokázal získat 
historicky první medaili z MS U23 – bronz na MS U23 v Jihoafrické 
republice. Prakticky stejný tým rok předtím vybojoval bronzové medai-
le i na ME U21 2000 v Belgii. V současnosti společně s Jiřím 
Podzemským vede reprezentaci do 19 let.

Milan Čejka

Převzal reprezentaci před ME 2002, vymyslel a realizoval celou 
přípravu a využil plně zkušenosti silné generace z roku 1996 a doplnil 
je mladé reprezentanty, které společně s Milanem Čejkou vedl v 
mládežnických reprezentacích. A ME 2002 patřilo Čechům, kteří pod 
jeho vedením porazili Belgii a ve �nále ještě v poločase vedli nad 
Nizozemskem. Ve �nále nakonec padli, ale zaplněná hala po �nále 
aplaudovala jeho svěřencům, kteří obíhali halu, zatímco Nizozemci 
stáli u své lavičky, i když se zlatými medailemi. Rok na to dokázal získat 
na MS 2003 i bronzové medaile a doplnil svou sbírku cenných kovů 
(ME U23 1996 bronz, ME U21 2000 bronz, MS U23 2001 bronz, ME 
2002 stříbro, MS 2003 bronz).

Jan Königsmark 

stavením v tomto cyklu bylo na World Games 2009 na Taiwanu, kde jeho tým obsadil páté 
místo. Radek se k reprezentaci vrátil ještě jednou, když ji vedl na ME 2014 v Portugalsku (5. 
místo) a jeho poslední turnaj na lavičce reprezentace představovalo MS 2015 v Belgii, kde Češi 
obsadili historicky nejhorší 9.místo.
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Převzal reprezentaci po Radku Honzíčkovi v roce 2016, když předtím 
pomáhal v roli asistenta jak právě Radkovi, tak i Henniemu a na ME 
2016 v Nizozemsku jeho tým obsadil sedmé místo. Následně pracoval 
s reprezentací s výhledem do dalších let a na ME 2018  ji dokázal 
posunout na 5. místo a v současnosti před ním stojí výzva v podobě 
MS 2019 a kvali�kace na World Games 2021. Ivo pracoval a pracuje i s 
juniorskými výběry a v roce 2016 získal dosud poslední medaili pro 
Českou republiku, když na MS do 23 let 2016 v Olomouci získali jeho 
svěřenci bronz.

Ivo Kracík

Špičkový nizozemský hráč, který dokázal vystřílet dva tituly pro Oost 
Arnhem v nizozemské nejvyšší soutěži, se už jako aktivní hráč 
věnoval velmi úspěšně i trenérské práci. Vedle mnoha úspěchů a 
mistrovských titulů s KCC Sokol České Budějovice dokázal získat s 
juniorskou reprezentací i bronz na ME do 21 let 2004 v Portugalsku.

Edwin Bouman 

Ikonická korfbalová trenérka, která svým drilem a pečlivostí vychovala 
několik generací skvělých korfbalistů. Dokázala pracovat s dětmi od 
prvního stupně základní školy a zároveň vedla i všechny starší katego-
rie až do dospělých. Její práce se znojemskému korfbalu plně vrátila v 
neuvěřitelném roce 2005. Soutěže ve všech věkových kategoriích od 
minižáků až po extraligu dospělých tehdy ovládli Modří Sloni, což se 
nikdy předtím a ani nikdy poté nikomu dalšímu nepodařilo. Lenka 
Dančová byla za svou práci pro český sport oceněna v roce 2009 
Českým olympijským výborem a v roce 2016 ji vzdal hold i celý korfba-
lový svět při dojemné vzpomínce před zápasem o 3.místo Mistrovství 
světa do 23 let v Olomouci.

Lenka Dančová

Prostějovský patriot, který pracoval s mládežnickými výběry a vedl 
reprezentaci do 19 let a následně pracoval jako asistent trenéra Iva 
Kracíka u největšího úspěchu posledních let – u bronzového úspěchu 
na MS do 23 let 2016 v Olomouci.

David Konečný 


