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Mistrovství světa ve věkové 

kategorii do 23 let 2016 je již 

minulostí a celá Česká republika 

na něj bude vzpomínat jako na 

zcela výjimečnou událost, která 

přinesla několik unikátních 

skutečností. Poprvé v historii se 

na MS představilo družstvo 

Dominikánské republiky, které 

na svém prvním šampionátu 

dokázalo i třikrát zvítězit, ale 

roli černého koně šampionátu 

nepotvrdilo a konečné deváté 

místo jistě nenaplnilo očekávání. 

Poprvé v historii se korfbalová utkání hrála na čtvrtiny a místo tradičních poločasů mohli diváci 

během jednoho utkání sledovat jednu dlouhou přestávku a navíc dva technické oddechové časy po 

první a třetí čtvrtině. Poprvé při světovém šampionátu připravil organizační výbor i oceňování 

nejlepších hráčů každého utkání a rovněž problematika dopingu byla řešena nikoli testováním 

sportovců, ale prezentací problematiky na sociálních sítích a přímo v hale.  

Reprezentace České republiky dokázala vybojovat skvělé třetí místo a svěřenci trenérů Iva Kracíka a 

Davida Konečného dokázali navázat na veleúspěšnou generaci, která získala stejný cenný kov před 

patnácti lety v roce 2001 v jihoafrické Pretorii. Tehdy pod vedením trenérského dua Čejka – 

Konigsmark hrál v národním týmu i současný trenér Kracík, který se tak zařadil mezi skutečné 

korfbalové legendy. 

Korfbalové Mistovství světa neuniklo ani zvýšenému zájmu médií, a tak na většině zápasů českého 

týmu byla přítomna i Česká televize, která následně zařazovala korfbal do sportovního zpravodajství 

na programu ČT 4 Sport a v sobotu po infarktovém závěru s bronzovou radostí i do hlavního 

zpravodajského vysílání  v rámci BBV na ČT 1. Navíc ve spolupráci s krylie.com byly každý den 

večer na Internetu k dispozici profesionální denní souhrny všech zápasů a rovněž detailnější denní 

souhrn zápasu České reprezentace a netradiční reportáž o pohledu do zázemí turnaje.   

Na finálový zápas světového šampionátu 

dorazila i vzácná návštěva.  Pozvání totiž 

přijal poslanec Parlamentu České republiky a 

člen Rozpočtového výboru Poslanecké 

sněmovny Jiří Zemánek, který společně 

s předsedou Českého korfbalového svazu  

Danielem Valešem sledoval celý finálový 

zápas a po jeho skončení předali zlaté 

medaile nejlepšímu týmu na světě. 
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