
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprezentace České republiky odehrála za 
poslední tři dny základní skupinu Mistrovství 
Evropy 2021, které muselo být o rok 
odloženo z důvodu pandemické situace. Pod 
vedením hlavního trenéra Ivo Kracíka 
absolvovali čeští reprezentanti intenzivní 
přípravu, která vyvrcholila přípravným 
zápasem proti belgické reprezentační 
devatenáctce, který naši reprezentanti 
vyhráli poměrem 19:17, a to přímo již v hale 
KC Boeckenberg, kde se odehrály všechny 

zápasy základních skupin. Osm nejlepších družstev starého kontinentu bylo nalosováno do dvou 
čtyřčlenných skupin a Češi ve skupině B narazili na domácí Belgii, Německo a Katalánsko, a to vše za 
asistence kamer a komentáře České televize.  
 
První zápas proti Belgii následoval okamžitě po slavnostním zahájení turnaje a natěšení domácí diváci hnali 
belgické Diamonds za úspěšných vykročením do ME. Výsledek byl pro český výběr až velmi krutý, když 
podlehli vysoko 5:23, když se 2 koši byl nejlepším českým střelcem Petr Šnajdr. Druhý zápas proti Katalánsku 
přinesl českému týmu naději, když vydřel výhru 18:17 po skvělém začátku a následném výpadku ve druhé 
půli zápasu. Střelecky zaskvěl hlavně Rostislav Kortus se čtyřmi koši. Zápas proti Německu, který byl vlastně 
jakýmsi čtvrfinále, protože bylo již před zápasem jasné, že vítěz nastoupí v semifinále proti Nizozemsku, 
však Češi nezvládli. Čeští reprezentanti  nastoupili do utkání tragicky a první půle fakticky rozhodla o osudu 
výsledku, neboť poločasový výsledek byl 2:10. V průběhu druhé půle se sice Češi dokázali přiblížit až na 
12:14, ale konec zápasu opět patřil německým obhájcům stříbra, kteří zaslouženě zvítězili 14:19. Třetí místo 
ve skupině je zklamáním a v pátek tak čeká český národní tým semifinále proti poslednímu družstvu druhé 
základní skupiny, jímž je Maďarsko, které zatím nedokázalo bodovat a skupinu zakončilo s celkovým skóre 
31:75. V sobotním programu se pak naši reprezentanti střetnou s Anglií či Katalánskem, kteří na sebe narazí 
v druhém semifinálovém souboji. 
 
Skupina A nabídla jasnou dominanci Nizozemska, které na halovém evropském šampionátu, jež má tradici 
od roku 1998, nikdy nebylo poraženo. Druhé místo vybojovala překvapivě Anglie, která dokázala zdolat 
obhájce bronzu z posledního ME 2018 Portugalsko a vyzve v pátečním semifinále domácí Belgii. Nizozemsko 
pak ve druhém semifinále narazí na stříbrné družstvo z posledního Mistrovství Evropy Německo. Nejlepšími 
střelci dosavadního průběhu po třech zápasech jsou Mick Snel z Nizozemska se 13 koši, belgická 
reprezentantka Julie Caluwe, která zaznamenala 12 košů a Steffen Heppekausen z německého výběru 
s jedenácti přesnými střelami.  
 
Ve stínu šampionátu starého kontinentu byly zahájeny domácí soutěže, když se během uplynulého víkendu 
odehrály první zápasy v žákovských ligách. V kategorii starších žáků bylo odehráno 7 zápasů, mladší žáci na 
třech turnajích absolvovali celkem 12 zápasů a dva zápasy byly odehrány v kategorii minižáků v Beskydské 
lize. Nejlepším střelcem prvního víkendu byl Tomáš Pospíšil z VKC Kolín, který zaznamenal ve dvou zápasech 
Ligy starších žáků celkem 12 košů. V kategorii mladších žáků pak střelcům kraluje Tomáš Vencl, který v dresu 
Sports Academy Morava vstřelil devět košů.    
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Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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