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Zprávu o činnosti Českého korfbalového svazu  

rok 2019 
 
 

 

Výkonný výbor 

Výkonný výbor ČKS pracoval ve struktuře určené valnou hromadou, která se v dubnu 2017 

uskutečnila v Brně, ve složení Daniel Valeš – předseda ČKS, Lukáš Filip – místopředseda ČKS, 

Jakub Máša – člen VV ČKS, Aladár Dančo – člen VV ČKS. V červnu 2019 došlo k novým 

volbám a ke změně v obsazení VV, které od 15.06.2019 bylo Daniel Valeš – předseda ČKS, 

Lukáš Filip – místopředseda ČKS, Jakub Máša – člen VV ČKS, Denisa Kolářová – člen VV ČKS, 

Aneta Lešanská – člen VV ČKS. VV pracoval v rámci možností efektivně se zachováním 

minimálních nákladů na provoz. Podařilo se zabezpečit dostatek zdrojů z vlastní činnosti, ze 

strany státní podpory MŠMT. VV se opíral o práci odborných komisí, které byly v průběhu roku 

doplněny o nové členy a došlo tak k jejich personálnímu posílení. V pozici generálního 

sekretáře svazu působil Tomáš Voda. Výstupy z jednání VV jsou prezentovány na webových 

stránkách ČKS. 

 

 

Členská základna 

Na základě sběru dat bylo v Českém korfbalovém svazu evidováno 2.316 členů, z nichž 1.544 

se aktivně účastnilo soutěží. K 31.12.2018 bylo v ČKS evidováno 27 klubů. 

Do aktivních statistik nejsou zahrnuti hráči účastnící se soutěží v rámci projektu Školní korfbal. 

 

 

ČUS, ČOV, ČUKS 

ČKS plnil i v roce 2019 své povinnosti vyplývající z členství v ČUS, ČOV a ČUKIS, a to účastí na 

valných hromadách, Plénu a na poradách předsedů a sekretářů, či činností v odborných 

komisích. Zástupci ČKS byli Daniel Valeš, Milan Schwarz a Tomáš Voda. 

 

 

Mezinárodní činnost 

V Jihoafrickém Durbanu se u příležitosti MS 2019 v korfbalu konala Valná hromada IKF, 

Kongres IKF a rovněž prezentace kandidátů na pořadatelství příštího světového mistrovství. 

Účast ČKS zajišťoval generální sekretář Tomáš Voda.  

Diplomatickým úspěchem českého korfbalu je nepochybně to, že vedení Českého 

korfbalového svazu získalo pořadatelství Mistrovství Evropy 2022, které je velkou sportovní akcí 
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určenou pro nejlepších šestnáct družstev starého kontinentu. I o tomto pořadatelství bylo 

rozhodnuto na právě skončeném MS v Jihoafrické republice, a to na základě předloženého 

návrhu, který zpracoval v minulých měsících Český korfbalový svaz. ČKS získal v pomyslném 

souboji s dalšími uchazeči (Maďarskem a Belgií) již pátý velký turnaj od roku 2014, kdy začal 

úspěšně pořádat evropské a světové turnaje. ME 2022 tak bude historickou druhou 

nejvýznamnější korfbalovou akcí na území České republiky po MS 2007, které hostilo Brno. 

V prosinci 2019 se zúčastnilo předsednictvo ČKS (předseda, místopředseda a generální 

sekretář) jednání v Rottredamu v rámci turnaje Korfbal Challenge s výkonným ředitelem IKF a 

s výkonným ředitelem KNKV. 

ČKS vykázal maximální možný počet mezinárodních rozhodčích, 4 muže a 1 ženu. 

 

 

Soutěže 

Sezóna dlouhodobých mistrovských soutěží ČKS je termínově koncipována do školního roku, 

nikoliv kalendářního. Pro účely této zprávy tedy budou shrnuty soutěžní ročníky zasahující do 

kalendářního roku 2019. 

  

V dlouhodobých mistrovských soutěžích - soutěžního ročníku 2018-2019 se účastnilo 96 

družstev (13 seniorských, 6 dorosteneckých, 77 žákovských) a odehráno bylo celkem 603 

utkání (25 seniorských, 65 dorosteneckých a 513 žákovských). 

V dlouhodobých mistrovských soutěžích – soutěžního ročníku 2019-2020 se účastnilo 79 

družstev (14 seniorských, 7 dorosteneckých, 58 žákovských) a odehráno bylo celkem 260 

utkání (39 seniorských, 31 dorosteneckých a 190 žákovských). 

 

Soutěže pořádané Českým korfbalovým svazem, které vyvrcholily na jaře roku 2019, přinesly 

dominanci družstva KCC Sokol České Budějovice, neboť jihočeský tým dokázal zvítězit jak 

v České korfbalové extralize, tak i v České dorostenecké korfbalové extralize. Druhou nejvyšší 

soutěž, kterou je 1.Česká korfbalová liga, vyhrálo družstvo VKC Kolín, které vítězstvím nad SK 

Plhov Náchod obhájilo loňské prvenství.  V rámci velkého finálového dne, který se konal dne 

23.3.2019 v Prostějově, tak hráči KCC Sokol České Budějovice mohli slavit jubilejní desátý titul 

Mistra ČR, kterým se stali nejúspěšnějším týmem v historii českého korfbalu. Stříbrné medaile 

v České korfbalové extralize získalo družstvo KK Brno a bronz pak domácí SK RG Prostějov. 

V 1.ČKL obsadil druhé místo tým SK Plhov Náchod a z bronzu se pak radoval rezervní tým SK 

RG Prostějov. 

  

Česká dorostenecká korfbalová extraliga přinesla překvapivé vítězství KCC Sokola České 

Budějovice, který v zajímavém finále porazil KK Brno poměrem 18:14. Bronzové medaile získali 

dorostenci SK RG Prostějov, když v zápase o bronz zdolali vítěze základní části SK Plhov 

Náchod rovněž překvapivě 20:16. 

  

Žákovským soutěžím dominovala družstva MS YMCA Znojmo, když dokázala získat mistrovské 

tituly v kategoriích starších a mladších žáků. V Lize starších žáků ČKS znojemští ve finále zdolali 

SK RG Prostějov poměrem 22:20 a bronz vybojovali hráči SK Respo Kutná Hora košem 

v posledních vteřinách zápasu proti KK Brno, který vyhráli 10:9. 

V Lize mladších žáků rozhodovalo o titulu až skóre ze vzájemných zápasů finálových turnajů, a 

to vyznělo lépe pro MS YMCA Znojmo, které sice nejdříve prohrálo s KK Brno 10:11, ale 

v odvetě již dominovalo a po výhře 15:6 získalo zaslouženě titul před KK Brno a SK RG 

Prostějov. 
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Poslední mistrovský titul získali hráči KK Brno v kategorii minižáků, když ve finále zdolali o koš 

nový tým v soutěži KK Sokol Koblov 6:5. Třetí místo pak vybojovalo družstvo SK Respo Kutná 

Hora. 

  

Během roku 2019 pořádal Český korfbalový svaz i celostátní turnaje v nových formátech 

korfbalu, které se začínají ve větší míře rozšiřovat i do mezinárodních soutěží hraných pod 

hlavičkou Mezinárodní korfbalové federace. Třetí ročník se konal pro mládežnické kategorie 

ve variantě korfbal4, kdy se ve čtyřech věkových kategoriích setkalo celkem 46 družstev. Bylo 

odehráno dohromady 138 korfbalových utkání a z vítězství se radovalo družstvo SK RG 

Prostějov v kategorii minižáků a v kategorii mladších žáků KK Brno, v kategorii starších žáků SK 

Respo Kutná Hora a KC ZŠ Šenov v kategorii dorostenecké. 

  

Další úspěšnou akcí bylo uspořádání mistrovství ČR v plážovém korfbalu v mládežnických 

kategoriích, do kterého se přihlásilo celkem 17 družstev ve třech věkových kategoriích – U11, 

U13 a U16. Českými mistry v beach korfbalu v žákovských kategoriích se stali KK Brno 

v kategorii minižáků U11, MS YMCA Znojmo v kategorii mladších žáků U13 a SK RG Prostějov 

v kategorii starších žáků U16. 

  

Mistrovství ČR 2019 v plážovém korfbalu se uskutečnilo i v kategorii elitní. V seniorské kategorii 

se turnaje zúčastnilo celkem osm družstev, vítězem se stal v elitní kategorii VKC Kolín před KC 

ZŠ Šenov a druhým družstvem VKC Kolín, jež v boji o bronz zdolal MS YMCA Znojmo. 

 

Novinou roku 2019 bylo i zavedení nové soutěže s názvem SUPERLIGA 2019, která se odehrála 

během šesti víkendových dní a osm družstev soutěžilo o cennou trofej ze sklářské dílny. 

Družstva vytvořená jmenovanými kapitány bez ohledu na klubovou příslušnost se utkala ve 

dvou skupinách a následně ve vyřazovacích bojích. Celkem bylo odehráno 24 zápasů a 

vítězem prvního ročníku se stalo družstvo Alligators vedené Ivo Kracíkem po finálovém 

vítězství 15:11 nad družstvem PRO Bananas, které vedl David Konečný. 

 

 

Reprezentace a talentovaná mládež 

Během velikonočního víkendu se konalo v nizozemském Leeuwardenu MS v kategorii do 19 

let a český reprezentační výběr do 19 let pod vedením trenéra Podzemského se účastnil 

tohoto historicky prvního světového šampionátu pro sportovce do devatenácti let s nemalými 

ambicemi. Naši junioři však nebudou na turnaj vzpomínat jako na povedený. V základní 

skupině dokázali porazit pouze Hong Kong 24:7, s Taiwanem prohráli 11:17 a paradoxně se 

jednalo o zápas, kdy dokázali nastřílet nejvíce košů. V závěrečném vystoupení ve skupině pak 

ztratili nadějně rozehraný duel s Portugalskem, když za posledních deset minut nedokázali dát 

ani koš a podlehli 7:11. Ve vyřazovacích bojích pak ve čtvrtfinále nestačili na favorizovanou 

Belgii 10:23 a ještě vyšším rozdílem podlehli Anglii v semifinále skupiny o 5.-8. místo, když utrpěli 

debakl 8:23. V závěrečném zápase si připsali druhé vítězství na turnaji, když zdolali Maďarsko 

8:4 a skončili tak na celkovém sedmém místě z dvanácti reprezentačních družstev celého 

světa. Vítězem prvního MS U19 se stalo domácí Nizozemsko, které v nádherném finále porazilo 

Belgii 19:18. Finále mělo i českou účast, když hlavním rozhodčím zápasu byl český mezinárodní 

rozhodčí Lukáš Pazourek. Třetí místo vybojovala reprezentace Taiwanu po vítězství 20:12 nad 

Německem. 

 

Reprezentace České republiky do 17 let se pod vedením trenéra Jakuba Máši připravovala 

na Světový pohár hráčů do 17 let, který se konal na konci června v nizozemském Schijndelu. 
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Český výběr talentované mládeže odehrál na tomto turnaji celkem sedm utkání a čtyři 

vítězství mu zajistily konečné šesté místo. Do základní skupiny vstoupila naše lvíčata porážkou 

od Belgie poměrem 3:13, následně v důležitém zápase porazila Katalánsko 10:6, podlehla 

opět desetikošovým rozdílem Taiwanu 6:16 a první den zakončila povinným vítězstvím nad 

Maďarskem výrazně 14:1. Druhý den pak česká lvíčata porazila Slovensko 10:7 a ze třetího 

místa ve skupině je čekalo semifinále ve skupině o 5.-8.místo proti Německu, které naši zvládli 

poměrem 9:7. Poslední zápas turnaje pak odehráli naši junioři proti Angliii a po nadějném 

vedení v úvodu zápasu, kdy se ujali vedení 3:1 a ještě v poločase vedli poměrem 3:2, přišel 

absolutní střelecký výpadek ve druhé půli a z konečného pátého místa se radovala po 

vítězství 7:4 Anglie. Vítězem World Cup 2019 se stalo opět domácí Nizozemsko, které ve 

věkové kategorii do 17 let vede bývalý nizozemský reprezentační kapitán Barry Schep, který 

v oranžovém dresu získal evropské i světové tituly. Finálový duel ovládlo Nizozemsko 

jednoznačně, když porazilo Belgii 23:13. Bronzové medaile pak získal Taiwan, který 16:10 

přemohl Portugalsko. 

 

Novinkou mezinárodního kalendáře bylo Mistrovství Evropy v kategorii do 15 let, které se 

v červenci odehrálo v Maďarsku, a to jak v halové, tak i v beach verzi. Český reprezentační 

výběr mladých hráčů ve věkové kategorii do 15 let, pod vedením trenérské dvojice Šnévajs – 

Lešanská, se v maďarském hlavním městě Budapešti účastnil tohoto šampionátu, který se hrál 

ve variantě korfbal4. V hlavní soutěži se představilo celkem sedm reprezentačních družstev, 

v doprovodném turnaji nazvaném „Rising stars“ se pak představilo dalších pět družstev, 

včetně druhého českého družstva. České reprezentační áčko se ukázalo ve velmi dobrém 

světle, ale začátek turnaje mu nevyšel dle představ a podlehlo Portugalsku 7:9. Následně 

postupně zdolala naše lvíčata Anglii 9:5, Slovensko 17:3, Německo 7:4 a Maďarsko 8:4 a 

v posledním zápase ve skupině pak podlehla budoucím šampiónům z Nizozemska 2:11. Třetí 

místo po základní části znamenalo, že naši nejmladší reprezentanti se v boji o bronz utkali 

opět s Německem a velmi dobře zvládnutým taktickým výkonem zvítězili 8:3 a vybojovali 

historicky první cenný kov pro Českou republiku v této věkové kategorii. Poslední den pak 

v této věkové kategorii patřil plážovému korfbalu, kde se naše lvíčata představila opět se 

dvěma výběry a jejich ambice byly vysoké. V nabitém programu dokázal první tým porazit 

všechny své soupeře a ve finále oplatil porážku Portugalcům z halového turnaje a slavil 

historický titul Mistra Evropy v beach korfbalu U15. Podobně si vedl i druhý tým, který kategorii 

„Rising Stars“ rovněž ovládl a získal pro Českou republiku druhé plážové zlato. Svěřenci 

trenérského dua Šnévajs-Lešanská si tak z Maďarska odvezli tři cenné kovy a velké povzbuzení 

do další práce s nejmladší věkovou kategorií. 

   

Letní prázdninový program pak patřil hlavně elitní reprezentaci, která se připravovala na 

Mistrovství světa 2019, které se ve dnech 1.-10.srpna 2019 konalo v jihoafrickém Durbanu. 

Česká korfbalová reprezentace při své účasti na šestém Mistrovství Světa dokázala vybojovat 

konečné sedmé místo, když po druhém místě v základní skupině a jasném vítězství 

v osmifinále nad Austrálií narazila na silnou Belgii, které podlehla výrazným rozdílem 10:27. 

Semifinále ve skupině o 5.-8.místo se pak svěřencům trenéra Ivo Kracíka vůbec nepovedlo a 

utrpěli debakl 5:18 se Surinamem a bylo jasné, že během finálového dne je tak bude čekat 

známý soupeř z Pyrenejského poloostrova Portugalsko. Závěrečné vystoupení se našim 

reprezentantům podařilo na výbornou a díky střeleckému koncertu Renaty Havlové dokázali 

tradičního soupeře porazit 17:16 a o dvě příčky tak vylepšili postavení z posledního světového 

šampionátu v roce 2015, kdy skončili na místě devátém. Sedmé místo pak znamená splnění 

stanoveného úkolu, kterým byl postup na Světové hry 2021, kam se probojovalo osm 

nejlepších družstev z tohoto světového šampionátu. Mistrem světa je opět Nizozemsko, které 
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s přehledem vybojovalo vítězstvím 31:18 nad Belgií sedmý světový titul v řadě a jeho 

neporazitelnost trvá již od roku 1991. Bronz získal Taiwan, který potvrdil pozici nejlepšího 

asijského týmu, když v boji bronz porazil jasně Čínu 25:16. 

 

První mezinárodní akcí nové sezóny 2019-2020 pak bylo vystoupení českého mistrovského 

družstva 2019 na kvalifikačním turnaji na Pohár mistrů evropských zemí, jehož se český mistr 

KCC Sokol České Budějovice musel účastnit z důvodu až sedmého místa minulého šampióna 

na předchozím finálovém turnaji. Souboj osmi družstev o dvě postupová místa na lednový 

finálový turnaj, který se konal ve francouzském Saint-Étienne, zvládl český úřadující mistr bez 

porážky a zaslouženě dokázal postoupit z prvního místa. Českobudějovičtí nejdříve v základní 

skupině porazili Cardiff City 16:2, následně FJEP Bonson 15:9 a stejným poměrem 15:9 i 

katalánského mistra KC Barcelona. Asi nejvyrovnanější zápas sehráli čeští šampióni 

v semifinále, kdy ještě pár minut před koncem prohrávali s tureckým mistrem Marmara 

University SC 9:10, ale závěr zápasu zvládli excelentně a po výhře 12:10 postoupili do finále. 

Ve finále je čekal opět katalánský mistr KC Barcelona, který v semifinále přemohl polský SK 

Sokol Serock, ale ani tentokráte neměl proti českému družstvu šanci a český mistr vedený 

nejlepším střelcem celého turnaje Vlastimilem Krejčím zvítězil jasně 22:15. 

 

V říjnu se v hale Reálného Gymnázia v Prostějově konal další velký mezinárodní turnaj roku 

2019, když Český korfbalový svaz zde pořádal Mistrovství Evropy U21 určené pro osm 

nejlepších juniorských družstev starého kontinentu. Česká korfbalová reprezentace do 21 let 

pod vedením trenéra Ivo Kracíka sice vstoupila do turnaje výborně, když na úvod porazila 

Katalánsko 15:9, ale další zápasy v základní skupině prohrála 13:33 s Nizozemskem a 13:15 

s Anglií. V semifinále skupiny o 5.-8.místo pak naši reprezentanti podlehli senzačně Maďarsku 

16:17 v prodloužení a před zcela zaplněnými tribunami, které byly skvělou vizitkou českou 

korfbalu po celu dobu Mistrovství Evropy, když se jich na všechny zápasy dorazilo podívat 

více než čtyři tisíce, porazili v závěrečném zápase opět Katalánsko 15:4. Přesto je sedmé místo 

nejhorším výsledkem české juniorské reprezentace při sedmé účasti na Mistrovství Evropy U21. 

Mistrem Evropy se stalo Nizozemsko, které jasně porazilo Belgii 21:12 a bronzové medaile 

vybojovalo Německo po dramatickém vítězství nad družstevm Anglie v prodloužení 

poměrem 16:15.  

 

Na konci roku se ještě reprezentační juniorský výběr České republiky představil na velkém 

mezinárodním turnaji Korfball Challenge 2019, který se konal tradičně v Rotterdamu. Český 

výběr trenérské dvojice Kracík – Konečný se představil v kategorii do 19 let, která nesla název  

Talenten Challenge 2019. Čeští junioři odehráli celkem 7 zápasů, když se utkali se čtyřmi 

regionálními výběry Nizozemska a se třemi silnými evropskými zeměmi – Anglií, Belgií a 

Německem. Navzdory sedmi porážkám je nutné hledat pozitiva zejména v zápasech proti 

Anglii a Německu, kde naši reprezentanti byli po většinu času lepším družstvem a vítěztsví přišli 

vždy až na konci zápasů. Celkové poslední desáté místo není dobrou vizitkou, ale získané 

zkušenosti budou cenné pro náš juniorský výběr s výhledem ke světovému šampionátu U21, 

který se bude v červenci 2020 konat na Taiwanu. 

 

 

Mezinárodní klubové soutěže 

Začátek roku 2019 patří tradičně evropským klubovým turnajům, které se každý rok konají 

během měsíce ledna. Mistr České korfbalové extraligy 2018 KK Brno reprezentoval Českou 

republiku na finálovém turnaji Poháru mistrů evropských zemí, který nese jméno Europa Cup a 

konal se již po třiapadesáté. Mistrovský KK Brno začal turnaj překvapivou ale zaslouženou 
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porážkou od maďarského mistra SZAC 1908 Budapest poměrem 10:16. Ani v dalších zápasech 

ve skupině proti suverénním Nizozemcům (výsledek 8:25) a proti německému mistru SG 

Pegasus Rommersheid 1991 e.v. (výsledek 15:17) na body nedosáhl a z posledního místa 

základní skupiny se postavil v semifinálovém střetnutí skupiny o konečné 5.-8.místo proti 

neoblíbenému soupěři z Portugalska NC Benfica, kterého ještě nikdy v historii porazit 

nedokázal. Ani tentokráte se historie neměnila a český mistr podlehl v košově nejslabším 

duelu celého turnaje 8:9. Chuť si spravili čeští zástupci až v posledním zápase, když jasně 

zdolali tureckého mistra Marmara University 21:11 a skončili na nepříkliš lichotivém sedmém 

místě. Tento výsledek znamená, že vítěz České korfbalové extraligy 2019 bude muset 

podstoupit kvalifikační boje, které se budou konat ve Francii. Vítězem 53.ročníku Europa 

Cupu se stal nizozemský mistr TOP Sassenheim, který ve finále jasně přehrál belgického 

šampióna KC Boeckenberg 31:15 a z bronzu se radoval anglický mistr KC Trojans. 

 

Mnohem více radosti přinesl českému korfbalu druhý nejvýznamnější klubový turnaj Evropy 

Europa Shield, který se na konci ledna konal v Prostějově a který přinesl českým družstvům 

dvojnásobnou medailovou radost. Český korfbalový svaz pořádal tuto velkou mezinárodní 

akci již potřetí v historii, když navázal na roky 2003 a 2013, kdy se Europa Shield konal 

v Třeboni. Turnaj určený pro druhá a případně třetí družstva domácích ligových soutěží přináší 

každoročně vyrovnané souboje a česká družstva patří k historicky nejúspěšnějším. Nejinak 

tomu bylo i tentokráte, když obě česká družstva KCC Sokol České Budějovice a SK RG 

Prostějov se dokázala probojovat do semifinále, když shodně obsadila v základních 

skupinách druhá místa. Vicemistr KCC Sokol České Budějovice podlehl ve skupině 

anglickému BEC 16:19 a následně porazil portugalský GDdBD 14:12 a turecký Marmara 

University SC jasně 19:8. Domácí SK RG Prostějov dokázal v pozici úplného nováčka 

v pohárové Evropě využít maximálně domácího prostředí, když nejprve sice podlehl 

favorizovanému katalánskému CK Vallparadis 13:14, ale následně senzačně porazil 21:20 

německý KC Schweriner a 18:9 maďarský Szentendre. V semifinále pak českobudějovičtí 

dokázali porazit CK Vallparadis 14:13 a domácí Hanáci podlehli budoucímu vítězi BEC 

Korfball Club 8:14. V boji o bronzové medaile pak zaplněná hala dohnala domácí SK RG 

Prostějov až do prodloužení v zápase s katalánským CK Vallparadís. Dramatickou podívanou 

ukončil Petr Šnajdr, který rozhodl utkání střelou z dálky a mohl slavit historický úspěch 

prostějovského korfbalu skokem mezi nadšené domácí fanoušky po vítězství 14:13. Ve 

finálovém zápase již český vicemistr KCC Sokol České Budějovice nestačil na anglický BEC a 

po prohře 8:16 získal velmi cenné stříbrné umístění. 

 

 

Metodika a vzdělávání 

Český korfbalový svaz, z.s. ve spolupráci s Vyšší odbornou školou České Unie Sportu získal 

akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provádění kvalifikace pro 

odbornou způsobilost Trenéra korfbalu II. třídy. 

Došlo ke spuštění nového webu pro korfbalové trenéry, z důvodu rozšíření a doplnění 

trenérského vzdělání a jako metodiku trénování korfbalu i rozvoje dovedností hráčů a trenérů. 

Web si za cíl dále pomáhat trenérům v následném vzdělávání ale i sdílení znalostí ze světa 

trénování korfbalu.  

V roce 2019 se uskutečnilo 2 školení rozhodčích, uděleno bylo 22 nových licencí. 
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Medializace 

Web ČKS, který kromě informačního servisu poskytuje i registrační a soutěžní modul, je 

využíván k administrativním a archivním účelům. Komunikačním kanálem je kromě 

elektronické komunikace sociální sít Facebook a Instagram. 

Již šestým rokem vychází týdenník Korfbalový zpravodaj, který mapuje korfbalové dění 

aktuálního týdne, a to jak v ČR, tak i v celém světě. V roce 2019 pokračovala spolupráce 

s holandským expertem Brianem Koopelarem na zajištění videozáznamu korfbalových 

zápasů.  

V roce 2019 došlo k promýšlení strategie tvorby Aplikace Českého korfbalvého svazu a 

digitalizaci archiválií. 

 

 

Rozvoj a Školní korfbal 

Jedním z hlavních projektů Českého korfbalového svazu byl, i v roce 2019, projekt Školního 

korfbalu, který představuje korfbal na základních a středních školách po celé České 

republice. Nově byl tento projekt spuštěn ve druhé polovině roku 2019 i v Olomouckém kraji, 

kde během dvou měsíců byl korfbal součástí výuky tělesné výchovy na mnoha školách 

v Prostějově a okolí. Výsledkem tohoto snažení byly zaplněné tribuny při zápasech na 

podzimním Mistrovství Evropy U21, které se konalo právě v Prostějově a samozřejmě zapojení 

stovek nových sportovců do korfbalových kroužků vedených pro zájemce na jednotlivých 

školách. 

 

 

30 let s korfbalem 

Dalším projektem roku 2019 bylo mapování historie 30 let s korfbalem na českém území, které 

přinášelo historické vzpomínání na uplynulých 30 let. Každý měsíc si tak minulí i současní 

korfbalisté mohli prostudovat zpracovanou jednu oblast korfbalové historie, která přinesla 

mnoho radostných momentů. Dvanáct kapitol je pak uloženo v archívu na webových 

stránkách: https://sinslavy.korfbal.cz/30-let-s-korfbalem/ 

Český korfbalový svaz spojil ME hráčů do 21 let, které se hrálo v Prostějově, s oslavami 30 let 

korfbalu v Čechách, když doprovodným programem posledního dne tohoto šampionátu 

bylo setkání pamětníků českého korfbalu a oslavy 30 let s korfbalem na českém území. Do 

Prostějova dorazilo mnoho hráčů a činovníků minulosti, celá řada evropských i světových 

medailistů, kteří se zasloužili o slávu českého korfbalu a mnoho dalších. Během přestávky 

finálového zápasu pak z rukou předsedy Českého korfbalového svazu Daniela Valeše 

obdržela pětice oceněných Badge of Honour a byla při slavnostním aktu uvedena do Síně 

slávy českého korfbalu, kde doplnila prvního předsedu ČKS Rudolfa Mišurce a nizozemského 

Adri „Swan“ Zwaanswijka, kteří tam vkročili při MS 2007. Oceněni byli Wies a Henk Welmersovi, 

Karel Verschoor, Hans Vroegh in memoriam a Jiří Veselský. 

 

 

 

ME hráčů do 21 let 

Český korfbalový svaz pořádal Mistrovství Evropy U21 2019 jako třetí vrcholnou akci v této 

věkové kategorii za posledních pět let, kdy navázal na Mistrovství Evropy U21 2014 a 

Mistrovství Světa U23 2016, které se konaly v Olomouci. 

 

Jako pořadatelské město byl vybrán Prostějov, a to z několika důvodů. Prvním byla přítomnost 

domácího korfbalového klubu SK RG Prostějov, jež dokázal zajistit mnoho dobrovolníků z řad 

https://sinslavy.korfbal.cz/30-let-s-korfbalem/
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svých hráčů, bez nichž by celá organizace byla jen těžko proveditelná. Korfbalový klub SK RG 

Prostějov ve spolupráci s vedením Českého kofbalového svazu rovněž dokázal vyjednat 

nezanedbatelnou podporu Magistrátu města Prostějov a Olomouckého kraje. Kromě finanční 

podpory byli zástupci jednotlivých zúčastněných zemí pozváni na slavnostní recepci přímo na 

radnici statutárního města Prostějov, kde promluvil prostějovský primátor František Jura, 

předseda Českého korfbalového svazu Daniel Valeš a Generální sekretářka Mezinárodní 

korfbalové federace IKF Joana Faria. 

 

Český korfbalový svaz zvolil Prostějov jako korfbalové město roku 2019, neboť v tomto roce se 

zde konalo mnoho korfbalových aktivit, které začaly již 7.ledna, kdy se tu v rámci oslav 30 let 

s korfbalem v českých zemích konal extraligový zápas právě u příležitosti třicátého výročí 

prvního korfbalového střetnutí, jež je datováno na 7.1. 1989. Ještě v lednu 2019 následoval 

druhý nejvýznamnější klubový evropský turnaj Europa Shield, během něhož se v Prostějově 

představilo 8 špičkových korfbalových družstev ze sedmi zemí starého kontinentu. Na jaře se 

pak v prostějovské hale konal i velký finálový den českých soutěží, když zde byly odehrány 

finálová střetnutí České dorostenecké korfbalové extraligy, 1.České korfbalové ligy a České 

korfbalové extraligy. Český korfbalový svaz zajistil z těchto finálových zápasů přímý přenos do 

celostátní veřejné televize na webových stránkách České televize a za tímto účelem pozval i 

nizozemského specialistu Briana Koopelaara, jež pomohl se zabezpečením technické stránky 

tohoto přenosu a rovněž zabezpečil profesionálního komentátora Alexandra Mráze, který má 

obrovské zkušenosti s komentováním špičkového volejbalu a mimo jiné spolupracuje i 

s televizní stanicí Eurosport. Následně se v Prostějově konalo i finále nově založené soutěže 

Českého korfbalového svazu, do níž se zapojilo osm družstev, která se během šesti 

víkendových dní utkala o prvenství v prvním ročníku otevřené soutěže s názvem SUPERLIGA 

2019.  

 

Český korfbalový svaz se rozhodl využít evropského juniorského šampionátu i jako lákadla pro 

místní školy a od září 2019 spustil přímo v Prostějově projekt Školního korfbalu, který 

v předchozích letech začal a úspěšně probíhá zejména v Brně a v Ostravě. Manager Školního 

korfbalu a reprezentant české reprezentace Petr Šnajdr navštívil základní školy, poskytl jim 

bezplatné zapůjčení potřebného korfbalového materiálu (výškově nastavitelné korfbalové 

koše a míče) a na všech školách realizoval ukázkové hodiny tělesné výchovy, kde hlavní 

náplní byl právě korfbal. Žáci si tak mohli korfbal aktivně vyzkoušet, když na jednotlivých 

školách bylo před začátkem šampionátu zrealizováno více než sto hodin výuky tělesné 

výchovy s korfbalem a tento dlouhodobý projekt pokračuje samozřejmě i nadále. Do začátku 

šampionátu bylo korfbalové vybavení a ukázkové hodiny poskytnuty na následující základní 

školy: ZŠ Dr. Horáka Prostějov, ZŠ Jana Železného Prostějov, ZŠ Kollárova Prostějov, ZŠ 

Melantrichova Prostějov, ZŠ Majakovského Prostějov, ZŠ a RG Prostějov a ZŠ Edvarda Valenty 

Prostějov.  

 

Zejména díky této aktivitě se podařilo, že celé Mistrovství Evropy U21 2019 provázela skvělá 

divácká návštěvnost, když se v prostějovské hale Reálného Gymnázia během pětidenního 

turnaje vystřídalo více než čtyři tisíce diváků různých věkových skupin od žáků prvního stupně 

z jednotlivých navštívených škol. Zejména dopolední zápasy se nesly v úžasné atmosféře se 

zcela zaplněným hledištěm, stejně jako zápasy českého družstva. Jedinými zápasy, kdy 

hlediště nebylo zcela plné, byly třetí zápasy jednotlivých dní – Český korfbalový svaz 

navrhoval vytvoření delší pauzy po dopoledním bloku dvou zápasů, kdy by po tříhodinnové 

pauze následovaly opět dva zápasy, které by díky českému družstvu jistě bylo možné divácky 

plně obsadit. Této návrh však nebyl Soutěžní komisí IKF přijat. 
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Český korfbalový svaz opět přinesl do mezinárodního turnaje mnoho n ového či pokračování 

českých novinek z minulých akcí mezinárodního formátu. Po každém utkání se vyhlašovali 

nejlepší hráči utkání, kteří díky partnerům šampionátu získali hodnodné ceny, které jim 

předávali významní hosté z města Prostějov či Olomouckého kraje, všechny české zápasy a 

zápasy finálového dne byly doprovázeny profesionálním komentářem a byly živě vysílány 

v internetovém vysílání České televize a mediální bylo pokrytí bylo zabezpečeno i 

pravidelnými spoty v celostátních rádiích Impuls a Country Rádio. 

 

Důležitými partnery Mistrovství Evropy hráčů do 21 let v korfbalu byly zejména Statutární město 

Prostějov a Olomoucký kraj a z místních firem pak hlavně dopravní společnost FTL, která 

zajišťovala přepravu všech družstev, dárky pro nejlepší hráče pak dodaly firmy Alika, Kovot, 

Danone, GS Condro, Zlatá Brána či Gran Moravia, díky nimž si hráči mohli odvézt z Hané 

kromě nezapomenutelných sportovních zážitků i opravdu hodnotná ocenění. 

 

 

Financování 

ČKS hospodařil v roce 2019 se ziskem 48.776,- Kč, přičemž celkové příjmy činili 8 335.145,- Kč, 

výdaje 8 286.369,- Kč.  

 

V oblasti standardních dotací v roce 2019 participoval ČKS na dotaci pro program MŠMT 

Sportovní reprezentace v celkové částce 904.000,- Kč, Talentovaná mládež v celkové částce 

976.000,- Kč a Organizace sportu v celkové částce 3 730.500,- Kč. 

 

Český korfbalový svaz přijal v roce 2019 dotaci ve výši 73.863,- Kč na podporu organizace 

významné akce – pořadatelství ME hráčů do 21 let v korfbalu.  

V roce 2019 vyčerpal částku 1 011.298,- z prostředků darovaných Českým olympijským 

výborem ze strany loterijních společností. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502019_1_067 – Program REPRE 

Prostředky byly využity v souladu s projektem a rozpočtem programu REPRE pro rok 2019, 

jehož cílem bylo zajištění přípravy korfbalové reprezentace České republiky a účast na 

vrcholných akcích včetně výsledkových cílů. Z hlediska cílové skupiny se jednalo o seniorskou 

reprezentaci a reprezentaci do 19 let.  

Seniorská reprezentace se zúčastnila Mistrovství Světa v Jihoafrické republice, v Durbanu. 

Reprezentace do 19 let se zúčastnila Mistrovství Světa v Nizozemsku, v Leeuwardenu. 

Hlavní výkonnostní cíl reprezentačního cyklu byl naplněn - seniorská reprezentace obsadila 

konečné 7.místo, když dokázala postoupit do čtvrtfinále a tím se dokázala kvalifikovat na 

Světové hry 2021. 

Finanční prostředky z obdržené dotace byly využity na účast seniorské reprezentace na 

Mistrovství Světa 2019 v Durbanu (Jihoafrická republika) včetně části sportovní přípravy. 

Nároková předmětná část spočívala ve výjezdu na přípravný turnaj do Německa (Bochum). 

V kategorii reprezentace do 19 let byly prostředky využity na pokrytí nákladů při Mistrovství 

Světa hráčů do 19 let. 

Z hlediska specifikace výdajů byla v kategorii seniorů dotace využita na pokrytí nákladů na 

ubytování a stravu hráčů a trenérů při MS 2019, poplatku mezinárodní korfbalové federaci, 

letenek do místa konání, cestovné hráčů na letiště a zahraniční pojištění. U podpory sportovní 

přípravy se jednalo o úhradu cestovních nákladů do Německa, ubytování a stravy sportovců 

a trenérů a dále pojištění. U reprezentace do 19 let se jednalo o výdaj na dopravu do místa 

konání akce (Leeuwarden), nákladů na ubytování, startovné a pojištění.  
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Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS jsou zveřejněna na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 904.000,- Kč MŠMT pro výzvu REPRE 2019  byla využita v souladu 

s Rozhodnutím MŠMT č. 502019_1_067 a v souladu s předloženým projektem. Poskytnutá 

dotace nebyla využita na mzdy. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502019_2A_053 – Program TALENT 

Finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím dotace v programu TALENT 2019 byly využity 

na sportovní přípravu talentované mládež v kategorii do 15-ti, 17-ti, 19-ti a 21-ti let.  

Zásadními náklady byla realizace sportovní přípravy dle projektu ČKS. Jednalo se zejména o 

náklady na ubytování a stravu talentovaných sportovců a jejich trenérů. S tuzemskými 

aktivitami jsou dále spojeny náklady s cestovným realizačního týmů každé věkové kategorie 

(trenérů, asistentů a organizačních vedoucích), dopravou sportovců a materiálu a 

nájemným sportoviště, zpravidla sportovní haly.  

V oblasti materiální podpory korfbalové talentované mládeže byla poskytnutá dotace 

využita na nákup 6 kusů korfbalových košů, které jsou umístěny ve sportovní hale ve Zruči nad 

Sázavou, která se stala přípravným centrem pro kategorii do 19 let. Dále pak došlo 

k dovybavení sportovními dresy, teplákovým setem, batohy, taškami na sportovní materiál a 

běžným zdravotním materiálem. 

Dle projektu se výběr mládeže do 17 let zúčastnil Světového poháru v Nizozemsku, v 

Eindhovenu, výběr mládeže do 15 let Světového poháru a neoficiálního Mistrovství Evropy 

v Maďarsku, kde reprezentace České republiky dokázala obsadit 3.místo v halové variantě a 

zvítězit v turnaji v plážovém korfbalu. Z hlediska nákladů byly obě akce zajištěny z dotace ve 

smyslu úhrady nákladů na ubytování, stravu v místě konání akce, na dopravu do místa akce 

a na úhradu zahraničního pojištění hráčů a realizačního týmu. 

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS jsou zveřejněna na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 976.000,- Kč MŠMT pro výzvu TALENT 2019  byla využita v souladu 

s Rozhodnutím MŠMT č. 502019_2A_053 a v souladu s předloženým projektem. Poskytnutá 

dotace nebyla využita k úhradě mzdových prostředků. 

 

Neinvestiční dotace v oblasti sportu Rozhodnutí č.: 502019_3E_013 

Finanční prostředky z poskytnuté dotace byly využity pro zajištění pravidelného kontinuálního 

servisu členům ČKS, dalším orgánům a institucím. Uvedené v sobě zahrnuje činnost aparátu 

svazu, tj. Výkonného výboru, sekretariátu, činnosti administrativní a hospodářské povahy a 

činnost odborných komisí. Další nutné výdaje byly v oblasti využití ekonomických a právních 

služeb, poštovného, nájemného, poplatků mezinárodní federaci IKF za členství a za nominaci 

mezinárodních rozhodčích, cestovného členů orgánů svazu, náklady na telekomunikaci, 

telekomunikační prostředky, webové prezentace, grafické práce, drobný kancelářský 

materiál a ostatní služby.  

V oblasti mzdových výdajů se jednalo o náklady na základě dohod o provedení práce 

v oblasti činnosti revizní komise, medializace soutěží, zdravotních služeb a koncepce rozvoje 

mládežnické základy. Oproti projektu došlo k úspoře v oblasti fyzio služeb, kdy částečně došlo 

k dobrovolnickému plnění služby a dále došlo k administrativní chybě ve smyslu odevzdání 

příkazu k výplatě mzdy za medializaci za období říjen-prosinec a tato položka tak není ve 

vyúčtování oproti projektu vykázána. 

Další významnou skupinou, která byla z dotačního titulu hrazena, byly dlouhodobé a 

krátkodobé soutěže. Jednalo se o úhrady za výkon funkce rozhodčího v mistrovských 

seniorských a dorosteneckých soutěžích. Dále se pak jednalo o náklady na přípravu a 

http://www.korfbal.cz/
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organizaci jednodenních turnajů v žákovských, dorosteneckých a seniorských kategorií, 

jakými byly Korfbal 4, beach korfbal, a nově vzniklá prestižní soutěž s mezinárodní účastí - 

Superliga.  

Z oblasti metodické činnosti je zásadním projektem tzv. Školní korfbal, jehož cílem je zapojit 

korfbal masivně do mimoškolních aktivit, zejména do družin a volnočasových kroužků. ČKS i v 

roce 2019 prováděl a financoval tuto aktivitu v Brně a MSZ kraji, v Praze a JČ kraji, okrajově ve 

Zlínském a Středočeském kraji a od září 2019 v kraji Olomouckém. Náklady spojené s výše 

uvedeným projektem jsou v úhradě služeb OSVČ metodických pracovníků a s nákupem 

sportovního a propagačního materiálu, včetně drobných odměn pro děti. 

V oblasti vzdělávání se jednalo o podporu rozhodčích a trenérů, a v realizaci trenérsko-

metodického webu. 

Díky předpokládané finanční náročnosti kategorie TALENT došlo k částečné podpoře činnosti, 

která byla nad rámec přidělené dotace v předmětné výzvě. Jednalo se zejména o náklady 

na ubytování, stravu a nájemné sportovní činnosti talentované mládeže.  

Český korfbalový svaz v roce 2019 pořádal 2 velké mezinárodní akce. První z nich byl turnaj 

pro vicemistrovská družstva z evropských domácích soutěží – Europa Shield. Druhou pak 

Mistrovství Evropy hráčů do 21 let. U obou akcí došlo k částečné finanční podpoře, ve formě 

úhrady nájemného, úhradě nákladů na oficiální reglement turnaje spolu s částečným 

propagačním zajištěním akce. 

Z hlediska materiální podpory se jednalo o náklady na zakoupení kamery, sloužící ke školícím 

účelům komise rozhodčích, sportovní trofeje, základní sportovní materiál, jakým jsou 

korfbalové míče a plastové obroučky, materiál pro dětské korfbalisty a propagační materiál 

pro soutěže. 

Kompletní zpravodajství z celé činnosti ČKS je zveřejněno na webu Českého korfbalového 

svazu www.korfbal.cz. 

Poskytnutá dotace ve výši 3.730.500,- Kč MŠMT pro výzvu ORGANIZACE SPORTU 2019 – 

Sportovní svazy byla využita v souladu s Rozhodnutím MŠMT č. 502019_3E_013 a v souladu 

s předloženým projektem. Podíl mzdových prostředků činil 24% z výše dotace. 

 

 

Žádosti o dotace 2020 

ČKS podal v roce 2018 celkem 3 žádosti o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 

a to v kapitolách Reprezentace, Talentovaná mládež, Organizace sportu – Sportovní svazy. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Daniel Valeš 

Předseda Českého korfbalového svazu z.s. 

 

 

 

 

Přílohy: 

Rozvaha ke dni 31.12.2019 

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12.2019 
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

b 1 2

A. 1 118 93
A.I. 2 0 0
A.II. 10 574 633
A.III. 21 0 0

A.IV. 28 456 540

B. 40 4 064 4 060
B.I. 41 0 0
B.II. 51 71 79
B.III. 71 3 984 3 981
B.IV. 80 9 0

83 4 182 4 153
997 18 552 18 772

Praha 6

(v celých tis. Kč)

IČO

Český korfbalový svaz, z.s.

45245363

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BILANCE)
ke dni 31. prosince 2019 Název a sídlo účetní jednotky

160 17

Zátopkova  100/2

Dlouhodobý nehmotný majetek ( ř. 03 až 09 )

Dlouhodobý hmotný majetek celkem ( ř. 11 až 20 )

A K T I V A
a

Dlouhodobý majetek celkem ( ř. 02 + 10 + 21 - 28)

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem ( ř. 29 až 39 )

Dlouhodobý finan ční majetek ( ř. 22 až 27 )

Krátkodobý majetek celkem ( ř. 41 + 51 + 71 + 80 )

Zásoby celkem ( ř. 42 až 50 )

Pohledávky celkem ( ř. 52 až 70 )

Jiná aktiva celkem ( ř. 81 + 82 )

Krátkodobý finan ční majetek celkem ( ř. 72 až 79 )

AKTIVA CELKEM ( ř. 1 + 40 )

Kontrolní číslo ( ř. 1 až 83 )

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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Číslo 
řádku

Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu 
dni účetního období

d 3 4
A. 84 4 020 4 058
A.I. 85 4 101 4 009
A.II. 89 -81 49
B. 93 162 95
B.I. 94 0 0
B.II. 96 0 0
B.III. 104 65 77
B.IV. 128 97 18

131 4 182 4 153
998 16 728 16 612

Výsledek hospoda ření celkem ( ř. 90 až 92 )

Cizí zdroje celkem ( ř. 94 + 96 + 104 + 128 )

Rezervy celkem ( ř. 95 )

Dlouhodobé závazky celkem ( ř. 97 až 103 )

Krátkodobé závazky celkem ( ř. 105 až 127)

c

3

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

P A S I V A 

Vlastní zdroje celkem ( ř. 85 + 89 )

Jiná pasiva celkem ( ř. 129 + 130)

PASIVA CELKEM ( ř. 84 + 93)

Kontrolní číslo (ř. 84 až 131)

Jmění celkem ( ř. 86 až 88 )



1 2 3
A. 1 8 286 0 8 286
A.I. 2 7 567 0 7 567

A.II. 9 0 0 0

A.III. 13 90 0 90
A.IV. 19 0 0 0
A.V. 21 509 0 509

A.VI. 29 25 0 25

A.VII. 35 95 0 95
A.VIII. 37 0 0 0

39 8 286 0 8 286
B. 40 8 329 6 8 335
B.I. 41 5 711 0 5 711
B.II. 43 245 0 245
B.III. 47 0 0 0
B.IV. 51 2 276 6 2 282
B.V. 58 97 0 97

64 8 329 6 8 335
C. 65 43 6 49
D. 67 43 6 49

999 66 546 36 66 582

4

VÝNOSY CELKEM

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM (ř. 39 - 64 + 38)

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ (ř. 65 - 66)

Kontrolní číslo (ř. 1 - 67)

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Tržby z prodeje majetku celkem ( ř. 59 až 63)

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem ( ř. 48 až 50)

Ostatní výnosy celkem ( ř. 52 až 57)

Výnosy ( ř. 67)

Provozní dotace ( ř. 42)

Přijaté p říspěvky celkem  ( ř. 44 až 46)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ke dni 31. prosince 2019

(v celých tis. Kč)
Název a sídlo účetní jednotky

Český korfbalový svaz, z.s.

IČO

Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 504/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů

Číslo 
řádku

Název položky
činnost 

hospodářská

Zátopkova  100/2
Praha 6

160 17

celkem

45245363

Spot řebované nákupy a nakupované služby celkem ( ř. 3 až 8)

Číslo 
řádku

Náklady  ( ř. 39)

Osobní náklady celkem  ( ř. 14 až 18)

 činnost hlavní

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace materiálu, zboží, 
vnitrorganiza čních služeb a dlouhodobého majetku ( ř. 10 až 12)

Daně a poplatky celkem  ( ř. 20)

Ostatní náklady celkem  ( ř. 22 až 28)
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 
celkem ( ř. 30 až 34)
Poskytnuté p říspěvky celkem ( ř. 36)

Daň z příjmů celkem ( ř. 48)

NÁKLADY CELKEM


