
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězem Mistrovství Evropy 2021 se v sobotou v belgických 
Antwerpách stalo reprezentační družstvo Nizozemska, které 
pokračuje ve své neporazitelnosti na evropských halových 
šampionátech od roku 1998. Během celého turnaje nikdo jejich 
pozici neměl šanci ohrozit, pouze začátek finálového střetnutí 
nabídl krátký okamžik, kdy domácí belgická reprezentace za 
podpory zaplněné Lotto Arény držela vedení nad favorizovanou 
zemí tulipánů a po vyloučení nejlepšího doskakujícího hráče 
Nizozemska Olava van Wijngaardena ještě dokázala díky 
nejlepší střelkyni šampionátu Julii Caluwe srovnat na 5:5, ale to 
bylo ve finále naposledy, kdy měla obě družstva k vítězství 
stejně blízko. V poločasové přestávce vedlo Nizozemsko již 
rozdílem šesti košů a o mistrovském titulu pro nejlepší družstvo 
starého kontinentu bylo téměř rozhodnuto a po výsledku 21:17 

tak získalo osmý halový primát. Bronz získalo Německo, které v boji bronz přemohlo Anglii výsledkem 13:11. 
 
Reprezentace České republiky nezažila povedený turnaj a 
vyrovnala nejhorší výsledek z evropského šampionátu 
v roce 2016. V základní skupině Češi prohráli vysoko s Belgií 
5:23, vydřeli vítězství nad Katalánskem 18:17, ale v zápase o 
naději o postup do medailových bojů prohráli s Německem 
14:19 a čekalo je semifinále ve skupině o 5.-8.místo proti 
Maďarsku. To však česká reprezentace zcela nezvládla a po 
nadějném úvodu prohrála poměrem 14:16 a poslední den 
turnaje, místo toužebně očekávaného boje o medaile, odehrála zápas o celkové sedmé místo. Soupeřem jí 
bylo opět Katalánsko, které jako jediné na celém turnaji nedokázalo ani jednou zvítězit a nepovedlo se mu 
to ani v posledním zápase, který čeští reprezentanti obratem v závěru vyhráli poměrem 16:14.  
 
Reprezentační družstvo pod vedením trenéra Ivo Kracíka mělo velmi intenzivní přípravu, ale třicátníci v 
týmu (Pešák, Tichý, Zieglerová či Lešanská) již mají nejlepší roky korfbalové kariéry za sebou a 
předpokládané nové opory ještě nedokáží v důležitých zápasech zvládnout tlak odpovědnosti a vzít na sebe 
roli lídra. Na druhé straně mladíci v reprezentačním výběru (Kortus, Toufar, Kubů či Sahatciu), kteří ještě 
věkem spadají do juniorské kategorie, střídali dobré okamžiky s těmi slabšími a evropská špička je, což je 
namístě si přiznat, výkonnostně někde jinde. Nabízí se tedy velmi zásadní otázka dalšího směřování 
reprezentace, která má před sebou v následujících dvou letech velké vrcholy v podobě World Games 2022 
a Mistrovství světa 2023, jež se budou konat v severoamerickém Birminghamu, resp. na Taiwanu. 
 
Evropský šampionát však nabídl i něco velmi pozitivního, na čemž je možné stavět do let budoucích. Každý 
večer byl korfbal součástí celostátního hlavního sportovního zpravodajství České televize Branky, body, 
vteřiny, které má sledovanost kolem miliónu diváků a pro korfbal se jednalo o skvělou reklamu. 
Profesionální komentátor České televize Matěj Vlček se, po komentování finále nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague na jaře tohoto roku, stal skutečným odborníkem a živé přenosy s jeho komentářem doplněné 
o odborný pohled Tomáše Vody byly zážitkem nejen pro korfbalovou veřejnost.   
 

 
 

 

3.listopadu 2021 
44/2021 

Chcete dostávat mailem Korfbalový zpravodaj a další aktuální zprávy?  Napište na zpravodaj@korfbal.cz 
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