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Mladíci prožili medailový sen
o pět let dřív než starší kolegové
Nejde sice o elitní tým, má však na svědomí první
historickou medaili z vrcholných turnajů a také i tu poslední. Juniorská reprezentace své starší kolegy v honbě
za první medailí z mistrovství světa či Evropy předběhla
o pět let, když v roce 1996 získala na evropském
šampionátu bronz, a úspěšnější je i v posledních letech.
Zatímco seniorský výběr vybojoval poslední cenný kov
v roce 2010 na mistrovství Evropy, juniorský úspěch
je mnohem čerstvější. Mladící totiž při domácím světovém
šampionátu v roce 2016 v Olomouci ukořistili další třetí
místo. Počínání juniorských výběrů na světové, potažmo
evropské scéně se zaobírá desátý díl projektu Českého
korfbalového svazu 30 let s korfbalem.

Zlatý koš znamenal historický bronz
První mezinárodní měření sil v podání českého juniorského výběru přišlo v roce 1992, kdy vycestoval na turnaj do nizozemského Gorsselu. O rok později se toto klání přesunulo do Apeldoornu
a čeští mladíci na něm později dosáhli řady úspěchů. Již v tomto roce se poprvé prosadili na
stupně vítězů, když zvládli dodatečný penaltový rozstřel o třetí místo. Rozhodující penaltu
proměnil famózní střelec Radim Toman velmi netradičně střelou vrchem. Již v tomto prvním
úspěšném výběru figurovalo mnoho reprezentantů, kteří pak začali pro Českou republiku získávat evropské a světové medaile.
Vrchol apeldoornského turnaje, který postupně
získával na vážnosti a začal se pyšnit i názvem
Světový pohár U23, představoval pro náš celek
rok 1996. Tehdy čeští korfbalisté padli až ve
finále s Belgií a naši junioři ukázali, že se s nimi v
dalších letech musí počítat v nejužší světové
špičce.
To ukázali už nedlouho poté, když vybojovali už
výše zmíněný bronz z evropského šampionátu

do 21 let v belgických Antverpách. Zápas o
třetí příčku tehdy poprvé v historii rozhodoval takzvaný zlatý koš. V českém dresu ho
vstřelil Martin Šenfelder a získal tak pro
Českou republiku první velkou medaili,
která byla sen celé generace, jež se na tento
turnaj několik let připravovala pod vedením
trenérského dua Petr Klepetko –
Jan Königsmark.

Sestava prvního bronzového družstva byla následující: Martin Vaculík, Antonín Vajda, Martin
Šenfelder, Martin Bittner, Radek Honzíček, Lukáš Filip, Jan Gondek, Jan Hauer, Lenka Cihlářová,
Martina Tauchmannová, Monika Roderová, Jana Herglová, Radka Herglová, Sandra Hubschmannová, Dana Lizoňová, Markéta Ježková.
Už před historickými Antverpami se reprezentace do 23 let poprvé zúčastnila oficiálního šampionátu o dva roky dříve. Z exotického výjezdu na mistrovství světa na Taiwanu si náš výběr
odvezl pátou příčku.

Úspěchy vystřídal dlouhý půst
Po památném roce 1996 patřila česká
juniorská reprezentace mezi medailové
adepty a v roce 2000 i 2002 vybojovala opět
bronzové medaile. První cenný kov ze
světového měření sil přišel v roce 2001, kdy
naši korfbalisté na mistrovství světa U23
ukořistili znovu bronz, který je pro český korfbal tak typický. Tým vedl Milan Čejka a v jeho
středu už vynikaly budoucí hvězdy českého
korfbalu jako Ivo Kracík, Vlastimil Krejčí, bratři
Malačkové, Martin Žák, Petr Pomahač, Radka
Prokůpková, Petra Škrobová, Veronika Candrová či Lenka Faltýnková.

Bronz MS JAR (Pretorie) 2001

ME ČR (Olomouc) 2014

Dobře rozjetý stroj na medaile se však zasekl. Žně
českých juniorů skončily a nové generace se marně
snažily navázat na úspěchy svých předchůdců. Prolomit období půstu se povedlo až po dlouhých čtrnácti
letech, kdy druhou světovou medaili získali čeští
junioři na světovém šampionátu U23 2016 v Olomouci pod vedením Ivo Kracíka. Češi skončili druzí ve
skupině za Nizozemskem a v semifinále podlehli
Taiwanu 15:26. V nervydrásajícím boji o bronz pak
čeští mladíci porazili Německo 14:13 košem Alexandra Vyroubala v posledních vteřinách zápasu.

Turnaj byl poslední ve věkové kategorii do 23 let a od roku 2018 se již hraje evropské i světové
mistrovství jen v kategorii do 21 let. Sudé roky jsou vyhrazené světovému šampionátu a liché
pak tomu kontinentálnímu.

I mladší vozí medaile
Od konce devadesátých se Česká republika
začala účastnit i Světových pohárů ve
věkových kategoriích U17 a U19, které se
konaly a konají v Nizozemsku. Největší
úspěchy zaznamenali naši junioři právě na
začátku tohoto období, kdy do požadovaného
věku dorostla silná generace. V roce 2000
dokázali reprezentanti U17 vybojovat senzační druhé místo na Světovém poháru U17

hned za Nizozemskem a druhou medailovou
radost přidala naše sedmnáctka v roce 2005,
kdy skončila na bronzová.
Devatenáctka dosáhla největšího úspěchu v
roce 2001. Tehdy získal právo účasti na
Světovém poháru mistr dorostenecké ligy,
který doplnili vybraní hráči dalších družstev.

Bronzová radost ME Belgie (Gent) 2000

Základ tedy tvořilo Znojmo vedené Lenkou a Aladárem Dančovými doplněné o hráče Havířova
a Českých Budějovic. Jejich svěřenci se probojovali až do finále, kde jim aplaudovala zaplněná
hala. Češi po prohraném prvním poločase dokázali zápas vyrovnat a dovézt až do prodloužení,
kde však silné Belgii podlehli.
Šanci navázat na medailové úspěchy má česká devatenáctka na mistrovství Evropy do 21 let,
které se v polovině října uskuteční v Prostějově. Poslední mládežnický domácí šampionát přitom
skončil bronzem...

Věděli jste, že ... ?
Předlohou pro logo nadcházejícího Mistrovství Evropy U21 v korfbalu 2019, které se
bude konat v Prostějově, byl pohyb Alaxandra Vyroubala po kterém vstřelil vítězný
bronzový koš.

Bronzová radost MS ČR (Olomouc) 2016
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