
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Český národní tým při své účasti na šestém Mistrovství 
Světa dokázal v základní skupině vyhrát veledůležitý duel 
s Katalánskem, které v úvodním střetnutí porazil po 
zlepšeném výkonu ve druhém poločase poměrem 17:14. 
Následně Češi porazili i outsidera skupiny Nový Zélend 
23:11 a v posledním zápase v základní skupině A podlehli 
úřadujícím světovým šampiónům z Nizozemska 7:23, což 
znamenalo druhé místo ve skupině. Tento výsledek české 
reprezentaci přiřkl do osmifinále Austrálii, kterou rovněž 
Češi po kvalitním výkonu porazili přesvědčivě 27:15 a 
zajistili si tak postup mezi nejlepších osm družstev turnaje, 
které nakonec jsou i tou osmičkou, která si zajistila postup 

na Světové hry 2021, které se budou za dva roky konat v severoamerickém Birminghamu. 
 
Soupeřem ve čtvrtfinále pak byla pro naše reprezentanty silná reprezentace Belgie, která obhajuje na 
letošním mistrovství stříbrné medaile z minulého šampionátu, který se v roce 2015 konal právě v Belgii. 
Čechům se vstup do zápasu příliš nepovedl a rychle prohrávali 1:7 a ani přes mírné zlepšení ve druhé půli 
nedokázali belgického favorita více potrápit a prohráli poměrem 10:26, když hlavním problémem českého 
týmu byla střelecká produktivita. Tento výsledek znamená, že naši reprezentanti budou bojovat 
v závěrečných dnech šampionátu ve skupině o 5.-8.místo, kde je zítra čeká od 17:15 nejprve družstvo 
Surinamu a v sobotu, dle výsledku tohoto duelu, pak jedno družstvo ze zápasu Německo – Portugalsko. 
 
V rámci programu světového mistrovství v korfbalu 
jsou na druhou polovinu šampionátu naplánovány i 
oficiální setkání, a to zejména světový kongres 
Mezinárodní korfbalové federace a Valná hromada, 
které jsou tradičně spojeny se světovými šampionáty. 
Český korfbalový svaz bude na těchto jednáních 
zastupovat Generální sekterář Tomáš Voda, který do 
Durbanu dorazil dnes večer a zítra bude před delegáty 
prezentovat českou kandidaturu na pořádání Mistrovství Světa 2023, o něž se uchází hned trojice zemí, kdy 
vedle České republiky budou své kandidatury prezentovat Nizozemsko, které bude v roce 2023 slavit 120 
let vzniku korfbalu a Taiwan, jež je horkým favoritem, neboť na tomto asijském ostrově ještě elitní 
Mistrovství Světa nikdy nebylo. Zároveň bylo oznámeno, že Výkonný výbor IKF bude rozhodovat i 
pořadatelství dalšího velkého turnaje – tedy ME 2022, které je vypsáno pro 16 zemí a i zde patří Česká 
republika do užšího seznamu kandidátů. 
 
Mistrovství Světa 2023 provází výrazná bezpečnostní opatření, ale i tak hned po příjezdu do Durbanu byla 
okradena reprezentace Číny, které bylo ukradeno zavazadlo s vyšším obnosem peněz (cca 4.000 USD), jež 
měli být použity na úhradu výdajů čínské výpravy během MS. Tento incident však zůstal naštěstí jediným, i 
když účastníci MS využili volné dny k návštěvě různých turistických aktrací, jakými jsou třeba safari či 
návštěva místního etnika Zulu spojeného s tanečními vystoupeními. Zajímavostí  šampionátu bylo třeba i 
to, že hala Globe, ve které se hrálo pět dní, neměla ani jednu šatnu a družstva používala na své převlékání 
a přípravu toalety a přistavené kontejnery. 
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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