
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Česká korfbalová reprezentace ve věkové 
kategorii do 15 let byla nejúspěšnější zemí na 
Mistrovství Evropy U15 2022, kam cestovala 
v roli jednoho z favoritů na základě výsledků 
z let minulých. V elitní kategorii se po tříleté 
pauze představil i výběr Nizozemska, který měl 
na turnaji prakticky jen jednoho soupeře, a to 
výběr trenéra Martina Šnévajse. V základní 
skupině Češi jasně porazili Polsko 15:5 a 
deklasovali Katalánsko 23:1 a v souboji o první 
místo ve skupině podlehla česká lvíčata právě 
Nizozemsku 11:16. Semifinále proti 
Portugalsku bylo opět jasnou záležitostí 

svěřenců trenéra Šnévajse, kteří postoupili do finále po jasné výhře 12:5 a ve finále je opět čekal neporažený 
tým Nizozemska. Ve finále byli Češi favoritům zdatným soupeřem, byli ve vedení, ale zkušenější soupeř 
nakonec urval vítězství 9:14 a na české reprezentanty tak čekaly stříbrné medaile, které jsou skvělým 
úspěchem a velkým příslibem do budoucnosti. 
 
Druhé družstvo na Mistrovství Evropy U15 pod názvem „Rising Stars“ svému turnaji naprosto dominovalo, 
když své soupeře poráželo velkými rozdíly a ukazovalo, že český korfbal jde správnou cestou a soupeři musí 
mít z českého žákovského výběru oprávněný respekt. Postupně české vycházející hvězdy porazily Německo 
12:2, Katalánsko 20:2, Slovensko 14:1, Polsko 19:1, Portugalsko 7:3 a Maďarsko 7:2 a s celkovým úchvatným 
skóre 79:11 zaslouženě turnaj vyhrály před druhým Německem a mohly si pověsit na krk zlaté medaile.     
   
V neděli vyvrcholil turnaj World Games 2022, kde se počtvrté představila i česká korfbalová reprezentace, 
která se od začátku prezentovala výbornou hrou, ale podprůměrná koncovka je odsoudila do bojů ve 
skupině o 5.-8.místo. V prvním zápase proti nejlepšímu asijskému družstvu Taiwanu se svěřencům trenéra 
Kracíka nepovedla první čtvrtina, kterou prohráli 1:5, ale v dalším průběhu hru vyrovnali a dokázali se ve 
druhém poločase dostat i do vedení 13:12 a 15:14. Závěr zápasu však vyšel lépe Taiwanu a po výsledku 
17:21 museli čeští reprezentanti nutně porazit Portugalsko, kde vstoupili do zápasu výrazně lépe, ale trápení 
v úspěšnosti zakončení je ve druhé půli stálo vítězství a po druhé prohře, tentokráte 13:16, bylo jasné, že 
bez ohledu na výsledek s Nizozemskem obsadí ve skupině poslední místo. Proti Nizozemsku prohráli Češi 
rekordním rozdílem 11:38 a bylo jasné, že do play-off půjdou ze čtvrtého místa v základní skupině. 
 
V bojích o konečné umístění ve skupině o 5.-8.místo nastoupili Češi proti Surinamu, kde v odvetě zápasu ze 
stejné fáze turnaje jako na MS 2019, kde je Surinam naprosto deklasoval, předvedli výrazně lepší výkon, 
v poločasové přestávce byl stav vyrovnaný 11:11, ale v závěru zápasu byl šťastnější soupeř a po výsledku 
14:18 zbylo na české reprezentační družstvo dělené sedmé místo společně s Portugalskem. Zajímavé 
v závěru turnaje byly zápasy, v nichž se nepředstavilo Nizozemsko – tedy hlavně semifinále Belgie – Taiwan, 
které o koš vyhráli Belgičané a postoupili po devíti letech opět do finále, kde je však Nizozemsko naprosto 
přehrálo a po výsledku 23:12 mohlo slavit desátý triumf na World Games při desáté korfbalové účasti na 
tomto multisportovním svátku. Bronzové medaile získal Taiwan, který v úplném závěru otočil vývoj skóre a 
o koš zdolal Německo 23:22 a mohl slavit zisk cenného kovu počtvrté za sebou, nepřetržitě od roku 2009.  
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