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Prvních deset let nového milénia neexistovalo, aby korfbalisté odjeli ze šampionátu bez cenného kovu. I v takové fázi
se nacházela seniorská reprezentace, kterou se zaobírá
osmý díl projektu Českého korfbalového svazu 30 let s korfbalem.
Světový nebo evropský primát sice náš elitní výběr dosud
nezískal, jednou mu byl však proklatě blízko. Na mistrovství
Evropy v roce 2002 v Barceloně čeští korfbalisté nad superfavoritem z Nizozemska ještě v poločase vedli, nadějný
výsledek bohužel neudrželi a museli se spokojit se stříbrem
a s mohutným potleskem vyprodané haly.
Památné druhé místo však ve sbírce českých úspěchů
nestojí osamoceně. Seniorský národní tým k němu zatím
přidal ještě po dvou bronzech ze světového i evropského
šampionátu a jedno třetí místo ze Světových her.

Šampionát si dal na čas
Ačkoli se vznik korfbalu datuje k roku 1903, první mistrovství světa se odehrálo až v roce 1978,
kde jinde než v kolébce smíšeného sportu Nizozemsku. Domácí hráči se také stali prvními
světovými šampiony, i když se ve finále pěkně zapotili. Odvěkého rivala z Belgie zdolali 14:13
až po prodloužení. Další světový turnaj na sebe nechal dlouhou čekat. Druhé mistrovství světa
uspořádali Belgičané až v roce 1984.
I třetí světový šampionát se neuskutečnil v pravidelném časovém odstupu. Tentokrát se v roce
1987 konal opět v Nizozemsku a poprvé se ho zúčastnilo, místo osmi, dvanáct celků včetně
třeba exotického výběru Aruby.
Poté už se mistrovství světa ustálilo na čtyřletém intervalu a ve hře o následující turnaj v roce
1991 bylo už i tehdejší Československo, kde stál korfbal na úplném začátku. Tehdy se před šampionátem poprvé odehrála kvalifikace, kterou absolvovalo jedenáct národních družstev. Zápolilo se o tři účastnická místa, náš tým však vyšel při své premiéře naprázdno. I tak mělo Československo na šampionátu poprvé zastoupení. Jedním z dvanácti rozhodčích byl totiž český korfbalový průkopník Milan Schwarz.

Vyšla až Indie
O čtyři roky později už měl výběr Karla Königsmarka jinou sílu. S kvalifikací si tentokrát hravě
poradil a českou dvacetičlennou výpravu tak čekala dobrodružná cesta do daleké Indie. Na český
celek ve čtvrtfinále vyšla silná Belgie. Naši korfbalisté s jednou ze dvou světových velmocí sehráli
poměrně vyrovnaný zápas, který bohužel i kvůli spoustě neproměněných šancí ztratili 7:14.
Následně nestačili ani na Taiwan a čekal je zápas o konečné sedmé místo. Ten Češi zvládli a po
vítězství 12:10 nad Velkou Británií si odvezli konečné sedmé místo a cenu Fair Play, která
znamenala jen slabou náplast na převládající zklamání. Silný tým právem totiž pomýšlel na vyšší
umístění.

Statistika MS Indie 1995

Napravit hořkost z nenaplněných očekávání chtěl
národní tým na prvním halovém mistrovství Evropy,
jež v roce 1998 hostil portugalský Estoril. Základ
družstva tvořila úspěšná generace juniorů z roku 1996,
kterou trenér Petr Klepetko doplnil zkušenými korfbalisty. Druhé místo ve skupině Čechy katapultovalo
do zápasu o bronz s domácími Portugalci. Po něm však
našim opět zbyly oči pro pláč. Atletičtí soupeři
nás přehráli 16:13 a české reprezentaci tak nevyšel
ani druhý útok na medaili z vrcholné akce.

Příprava na MS Indie 1995

Smutek střídá megaúspěch
Jako by toho nebylo málo, česká reprezentace
rok po bramborové medaili zažila další velké
zklamání. Český korfbalový svaz z důvodu
vysokých nákladů odřekl účast na světovém
šampionátu v roce 1999 v Austrálii. Nadějná
generace, která měla šanci na velký výsledek
tak přišla o australský sen. Naštěstí se pro frustrovaný tým blýskalo na lepší časy.

Prozatím asi největší úspěch v historii
zaznamenala česká seniorská korfbalová
reprezentace na evropském mistrovství v roce
2002 ve Španělsku. Nejenže tehdy získala
první seniorské medaile z vrcholné akce,
ale vyšlápla si i na Belgii a ve finále turnaje Češi
srdnatě vzdorovali hvězdám v oranžových
dresech.

Šampionát pořadatelé zorganizovali tak, aby družstva Belgie a Nizozemska mohla mít kratší
turnaj a zahrála si v podstatě jen finále. Draví Češi však byli proti. Belgii zdolali již v jakémsi
rozřazovacím čtvrtfinále, když rozhodující koš zařídili dva nejmladší hráči týmu – přihrávající
Klára Zábojová a neuvěřitelně dlouho plachtící Petr Malačka. Češi dokázali i ve finále, že jejich
výkony nebyly náhodné, když vedli ještě v poločase nad Nizozemskem 7:6 a po konci zápasu si
mohli užít ovace zaplněných tribun víc než nizozemští šampioni – Češi tehdy uchvátili Evropu
a ta jim zaslouženě tleskala, i když na jejich hrudích visely „jen“ stříbrné medaile.

Stříbrná radost ME 2002 Barcelona

Doba bronzová

Poslední medaile

Nabuzená a rozjetá reprezentace se
s jedním kovem nespokojila. O rok později si
v mystické hale Ahoy v Rotterdamu silná
generace medailovou radost zopakovala,
tentokrát na mistrovství světa. Češi sice
nestačili na Belgii už ve skupině a v semifinále padli s Nizozemci, i bronz se však
počítal. Navíc když znamenal kvalifikaci na
Světové hry v roce 2005 v Německu.

V roce 2009 vyšel národní tým po delší době
na vrcholné akci naprázdno. Tým se však
musel na Světových hrách vypořádat
s řadou omluvenek a úspěšný kouč Radek
Honzíček se rozloučil solidním pátým
místem.

Tam Češi opět zazářili. V základní hrací době
padli jen s neomezenými vládci z Nizozemska, dvě prohraná prodloužení jim však přiřkla třetí místo, což i tak představovalo
mimořádný úspěch českého sportu.
A doba bronzová pokračovala. Třetí místo
totiž český výběr získal i na dalším
evropském turnaji v roce 2006 a hlavně
v roce 2007 v Brně na domácím světovém
šampionátu, který Česká republika pořádala
poprvé v historii. Velká akce přinesla
i velkou mediální podporu a o českých korfbalistech se psalo v novinách a závěrečné
zápasy vysílala celostátní televize ČT 4
Sport. Tisíce diváků si tak mohlo vychutnat
český bronz i lahůdku v podobě tradičního
finále mezi Belgií a Nizozemskem.

Zatím poslední seniorská medaile přišla
v roce 2010, když naše reprezentace ukořistila třetí cenný kov z evropského klání
v řadě. Družstvo nového kouče Hennieho
Baase opět bralo bronz a znovu se tak stalo
v mýtické nizozemské hale Ahoy.
Od té doby seniorská reprezentace na medaili čeká. Nastal úbytek hráčů a český tým
klesl do druhého sledu korfbalových zemí.
Jako dno se dá označit rok 2015, kdy naši
hráči obsadili na mistrovství světa až
devátou příčku. Poslední evropský šampionát v roce 2018 však naznačil světlejší
budoucnost. Omlazený tým pod vedením
Ivo Kracíka obsadil páté místo a uvidíme,
čeho se od perspektivní generace
dočkáme...
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