
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 2022, který začal před pár hodinami, bude naplněn celou 
řadou velkých korfbalových akcí a s tím spojeným očekáváním, 
které z nich bude možné realizovat. Dokonce tři mezinárodní akce 
byly naplánovány na území České republiky. Po zrušení kvalifikace 
Poháru mistrů evropských zemí Europa Cupu 2022, jež se měla 
konat v Polsku již nadcházející víkend, měl být první mezinárodní 
akcí nového roku Europa Shield v Prostějově. I ten byl však včera 
rozhodnutím IKF zrušen z důvodu nepředvídatelných událostí 
ohledně vývoje pandemie, která opětovně zužuje Evropu velkou 
měrou. Již podruhé se tedy druhá nejvýznamnější klubová akce 
starého kontinentu ruší a posledním odehraným ročníkem 
zůstává rok 2020, kdy se Europa Shield konal v Německu. 

 
Druhá klubová akce v Evropě – tedy Pohár mistrů 
evropských zemí by se měl konat nezvykle až během 
druhého únorového víkendu ve dnech 10.-12.února, a 
to v hale úřadující mistra nizozemské nejvyšší soutěže 
Korfballeague, kterým je nejúspěšnější klub 
nizozemské historie PKC Papendrecht. Českou 
republiku bude na tomto vrcholu klubové sezóny 
reprezentovat KK Brno, který vyhrál v sezóně 2019/2020 základní část extraligy a na základě rozhodnutí 
klubů bylo rozhodnuto, že brněnské družstvo bude českým zástupcem na Europa Cupu 2022, kam nakonec 
postoupilo díky minulým výsledkům i bez odehrání kvalifikace, do které bylo původně zařazeno.  
 

Vrcholem pro českého fanouška pak zcela nepochybně bude 
Mistrovství světa U19, které se poprvé v historii bude konat mimo 
Nizozemsko. První volbou Mezinárodní korfbalové federace IKF 
byla Česká republika, která patří od roku 2014 mezi nejčastější 
organizátory mezinárodních turnajů a tuto roli zvládá velmi dobře 
a inovace či nápady Českého korfbalového svazu jsou pak 

aplikovány i během dalších turnajů. Světového šampionátu v této věkové kategorii, jež se původně ve 
středních Čechách měl konat již během loňských Velikonoc, by se mohlo zúčastnit až 16 družstev ze čtyř 
kontinentů, ale bude rozhodně záviset na celosvětovém vývoji pandemické situace.  
 
Vrcholem celého roku pak zcela jistě budou Světové hry 2022, které se budou konat v severoamerickém 
Birminghamu v červenci tohoto roku. Česká reprezentace se připravuje na svou čtvrtou účast na tomto 
významném sportovním svátku, kam se dokázala kvalifikovat mezi osmičku nejlepších zemí světa díky 
sedmému místu na MS 2019, jež bylo kvalifikací právě na World Games. Ve druhé polovině roku čeká ještě 
na evropské země kvalifikace na světový šampionát a Český korfbalový svaz bude hostit jeden ze dvou 
kvalifikačních turnajů pro země, jež se zatím na MS 2023 kvalifikovat nedokázaly. Druhý turnaj se bude 
konat v Turecku a z každého kvalifikačního turnaje postoupí na světový šampionát, jež se bude konat na 
Taiwanu, zatím nespecifikovaný počet úspěšných družstev.  
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