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Vrchol pořadatelství?
Jednoznačně mistrovství světa
Češi, Češi, Češi! Několik tisíc nadšených diváků v brněnské
hale ve Vodově ulici žene české korfbalisty v zápase s Portugalskem k bronzovým medailím. Další tisíce lidí vidí velký
úspěch českého korfbalu v přímém přenosu České televize.
O chvíli později pak stejní fandové sledují galapředstavení v
podání velmocí Nizozemska a Belgie, které navíc řídí český
rozhodčí.
Přesně tak vypadal závěr mistrovství světa v korfbalu, které
se v roce 2007 poprvé a zatím naposledy uskutečnilo v
České republice. Češi se v tomto případě jako hostitelé
vrcholné korfbalové akce osvědčili, ostatně jako už několikrát v předcházejících a poté i budoucích případech. Právě
pořadatelství představuje téma desátého dílu projektu
Českého korfbalového svazu 30 let s korfbalem.

První host? Europa Cup
Premiérovou velkou akcí, kterou Český korfbalový svaz pořádal, se v roce 1994 stal Europa Cup,
tedy pohár mistrů evropských zemí. Volba pořadatelství padla v úvodu na Olomouc, kam se pak
v budoucnu velké akce ještě několikrát podívaly. Do hanácké metropole se v lednu rok po
rozdělení Československa sjelo osm nejlepších klubů z Evropy, které bojovaly o cennou trofej.
Hala Univerzity Olomouc viděla do té doby nejlepší umístění českého týmu. Mistr z Kolína v boji
o páté místo zdolal po famózním obratu arménský Armsikopi Jerevan a získal výborné páté
místo.
V roce 1999 slavil český korfbal deset let existence a jako dárek si nadělil
druhý Europa Cup. O jeho pořádání se velkou měrou zasloužil tehdejší
předseda svazu Milan Schwarz, který ho vybojoval na kongresu mezinárodní federace o rok dřív.
Tentokrát byly i ambice českého mistra o poznání větší než v prvním
případě. Vládce české scény druhé poloviny devadesátých let Kolín se
připravoval hlavně na belgického mistra AKC, na kterého však ve
vyprodané hale pražské Slavie nevyzrál. Po výhrách nad německým a slovenským mistrem Vembloudy čekal duel o bronz s anglickým Mitchamem. Ten ukázal, že na
vrcholné akci lze uspět i s minimalistickou výpravou. Do Prahy tehdy přicestoval pouze s
dvanácti lidmi. I to však na úspěch stačilo a na kolínské korfbalisty zbyly nepopulární brambory.
Útok na medaile Čechům sice nevyšel, na světové korfbalové scéně se však pořadatelstvím
Europa Cupu blýskli. Kromě nejlepších hráčů Evropy přijely i významné osobnosti světového
korfbalu, včetně presidenta IKF Boba de Dieho. Dorazil i tehdejší president KNKV Cort van Dijk,
který poprvé vyjel na korfbalovou akci pořádanou za hranicemi Nizozemska.
Závěr turnaje byl plný superlativů směrem k českým pořadatelům a
rovněž plný loučení. S pozicí kontaktní osoby IKF pro Českou republiku
se rozloučil Karel Verschoor a i tehdejší předseda Milan Schwarz. Také
svaz přelomově dokázal získat větší množství sponzorských prostředků,
když finanční náročnost akce pokryly příspěvky ČEZu, Mostecké uhelné
či Severočeských dolů.

Dominance na Europa Shieldu
Do třetice a zatím naposledy se Česká republika s Europa Cupem popasovala v roce 2002.
Turnaj se odehrál na stejném místě jako v roce 1999 a tentokrát skončil pro český tým mnohem
lépe. Havířov totiž pro pořadatelskou zemi vybojoval kýženou medaili, když uspěl v boji o
bronz.

Europa Cup 2002 Praha

O rok později se na našem území poprvé v historii konal o něco míň velkolepý
Europa Shield. Svaz za pořadatelské město vybral Třeboň hlavně díky
výborné dostupnosti haly. Z hotelu tam hráči mohli chodit v bačkorách. Vedle
pořadatelského úspěchu turnaj skončil i totálním triumfem českých týmů. Ve
finále přehrál Havířov znojemské Modré Slony.
Do Třeboně se Europa Shield vrátil v roce 2013 a čeští fandové měli možnost
vidět na vlastní oči přední evropské kluby i v lednu roku 2019. Finálový turnaj
tentokrát uspořádal Prostějov.

Vrchol v Brně
Historický okamžik pro český korfbal nastal v roce 2007. Česká republika
totiž získala pořadatelství největší korfbalové akce – mistrovství světa. Šestnáct nejlepších družstev světa z pěti kontinentů přijelo do Brna na velkolepou korfbalovou událost, kterou pořádal český svaz společně se sportovní
agenturou. Ta nesla odpovědnost za finanční i sportovní úspěšnost celé
akce.
Češi šampionát opět zvládli na jedničku. Zápasy se hrály v
univerzitní hale VUT Brno a v komplexu ve Vodově ulici, kde
se ve velké hale konala i finálová střetnutí. Rozhodující
zápasy o medaile sledovala hala zaplněná několika tisíci
diváky. Další lidé pak rozhodující boje měli m shlédnout
v přenosech České televize. Obě utkání o medaile měly i českou stopu. V duelu o bronz triumfovali
čeští reprezentanti vedení trenérem Honzíčkem a finálový zápas mezi Nizozemskem a Belgií řídil
český rozhodčí Lukáš Filip.

Bronzová radost MS 2007 Brno

Turnaje pro mladé
Po dvaceti letech se velký korfbal vrátil i do Olomouce, kde se v roce
1994 odehrál první Europa Cup. Hanácká metropole tentokrát hostila
juniorský evropský šampionát do 21 let. Svaz tehdy musel řešit nepříjemnosti s účastí týmů, když na poslední chvíli zrušil účast Wales a počet
účastníků klesl na velmi nestandartních jedenáct družstev.
V roce 2016 se odehrálo poslední juniorské mistrovství světa pro kategorii do 23 let, které opět našlo útočiště v Olomouci. Za předchozí šampionát si český svaz získal uznání a důvěru IKF a zúročil poznatky
a zkušenosti, které vyústily v excelentní turnaj.
A nebylo to způsobené jen tím, že čeští mladíci získali bronz.
Svaz totiž přišel s řadou novinek, které se ukazují jako velmi
dobře použitelné. Proběhla například dopingová osvěta
namísto testování, vyhlašovali se nejlepší hráči utkání či se
oceňovali rozhodčí finálových střetnutí.
Tím ovšem česká pořadatelství nekončí!
V tomto roce čeká na české fanoušky ještě Mistrovství Evropy v kategorii do 21 let, které se bude
ve dnech 15.-19. října konat v Prostějově a v roce 2022 pak bude Česká republika hostit Mistrovství
Evropy v kategorii elitní, které je určeno pro nejlepších šestnáct družstev starého kontinentu.
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