
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Reprezentační lvíčata ve věkové 
kategorii do 17 let pod vedením 
reprezentačního trenéra Filipa na 
Světovém poháru 2022 U17 dokázala v 
nizozemském Eindhovenu vrátit český 
korfbalový juniorský výběr zpět do 
bojů o medaile. Ač nakonec na českou 
sedmnáctku zbylo nepopulární čtvrté 
místo, získala mnohá uznání od 
zahraničních odborníků, když dokázala 
sehrát vynikající zápasy i s domácím 
Nizozemskem či zcela vyrovnaný první 

poločas s Belgií. Ukazuje se zcela jasně, že mladá česká korfbalová generace je velkým příslibem do 
budoucna a bude třeba odehrát utkání s těžkými soupeři a získat zápasovou praxi se špičkovými protivníky.  
   
Reprezentační výběr U17 postupně narazil v základní skupině A na relativně lehčí soupeře, když postupně 
zdolal Portugalsko 14:4, když Lukáš Holík zaznamenal skvělých 6 košů, ve druhém zápasu Anglii 12:7, kde se 
do střelecké listiny zapsalo hned osm českých střelců a lídrem byl Tomáš Toufar se čtyřmi koši. Třetí zápas 
proti Malajsii nabídl českou exhibici v první půli, kdy se Češi ujali vedení 9:0 ještě v průběhu první půle a 
nakonec vyhráli 15:4. První komplikace přišla v utkání proti Katalánsku, kdy se český tým střelecky trápil a 
nedokázal proměňovat vyložené šance, ale i tak vedl v poločase 7:6, ale během druhé půle jen doháněl 
náskok soupeře a 11 vteřin před koncem dokázala nejlepší česká střelkyně Jitka Pavlíčková vyrovnat 
z volného hodu svým čtvrtým košem v zápase na 11:11, ale Golden Goal vstřelilo Katalánsko a vyhrálo 12:11. 
V posledním zápase skupiny Češi nestačili na Nizozemsko poměrem 6:21. Semifinále proti Belgii bylo 
vyrovnaným soubojem naplněným emocemi, když Češi si vysloužili tři žluté karty a Belgie dokonce kartu 
červenou, k vidění byl skvělý korfbal, kde po poločasu 5:5 postoupila do finále Belgie, která nakonec vyhrála 
20:14. V posledním zápase o bronz se Češi proti Taiwanu rychle dostali do vedení 3:1, ale postupně jim 
ubývalo sil a na nejlepší asijský tým nakonec nestačili a po výsledku 12:21 na ně zbylo konečné čtvrté místo. 
 
Ve výborném světle se během stejného víkendu prezentovalo i české 
elitní reprezentační družstvo, které se pod vedením trenéra Kracíka 
představilo v poslední ostré přípravě před Světovými hrami 2022 na 
turnaji v Německu. Svěřenci trenéra Ivo Kracíka sehráli dva výborné 
zápasy proti nizozemské reprezentační devatenáctce a na závěr turnaje 
dokázali porazit favorizovaný domácí celek Německa po výsledku 19:16 
a mohou tak odcestovat na World Games 2022 posíleni cenným skalpem medailistů z posledních dvou 
evropských šampionátů, na kterých Německo skončilo na druhém a třetím místě. 
 
Poslední přípravné soustředění absolvoval i reprezentační výběr talentované mládeže ve věkové kategorii 
do 15 let, který na svůj vrchol aktuální sezóny odcestuje přesně za týden. Svěřenci reprezentačního trenéra 
Martina Šnévajse se ve sportovním areálu ve Skalce pri Kremnici budou účastnit venkovního Mistrovství 
Evropy U15 v korfbal4. Samotný turnaj proběhne ve dnech 15.-16. července, kdy o cenné kovy bude 
nakonec bojovat celkem osm národních týmů a předcházet mu bude společný dvoudenní přípravný kemp. 
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