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Osnova zprávy o výsledcích státní reprezentace a
vyhodnocení péče o talentovanou mládeže za rok 2022.
Osnova je vypracována na základě podmínky uvedené v bodě 21. části III. Rozhodnutí o
poskytnutí dotace dle Výzvy č. 18/2021 a 16/2022.

Obsah:

I. Státní reprezentace
1. Seznamy státních reprezentantů ( v souladu s bodem 2.20. Výzvy 18/2021 a

bodem 2.18. Výzvy 16/2022) v jednotlivých věkových kategoriích a odděleně
dle pohlaví

2. Plán účastí státních reprezentantů (dle předchozího bodu) pro rok 2022 na
jednotlivých mezinárodních sportovních akcích pořádaných MOV, FISU nebo
jinou obdobnou a příslušnou světovou nebo kontinentální sportovní federací:

○ členit podle jednotlivých mezinárodních sportovních akcích
○ dle věkových kategorií
○ dle pohlaví

3. Skutečnost účastí státních reprezentantů) pro rok 2022 na jednotlivých
mezinárodních sportovních akcích pořádaných MOV, , FISU nebo jinou
obdobnou příslušnou světovou nebo kontinentální sportovní federací:

4. Výsledky (umístění, dosažení bodů, postavení v žebříčku apod.) dosažené na
mezinárodních akcích dle bodu 3. v členění:

○ OH, WG, MS, WUG, ME, YOG, EYOF nebo obdobné oficiální sportovní
akce dle bodu 3.

○ dle věkových kategorií
○ dle pohlaví

1Dosažené výsledky porovnat se stanovenými cíli.

I. Talentovaná mládež
V této části příjemce dotace nejdříve uvede a popíše jakým způsobem je nastaven
systém péče o talentovanou mládež dle bodu 1. části II.

Následně dle bodu 2. části II. Dle osnovy uvedené v bodě 1. části II. provede
vyhodnocení systému péče o talentovanou mládež v roce 2022, ve kterém zdůrazní
pozitivní i negativní výsledky, skutečnosti.

1. Systém a koncepce talentované mládeže
a. řízení systému, organizační struktura
b. vazba na reprezentaci under age kategorie

1 Za účast na jednotlivých oficiálních mezinárodních akcích se považuje pouze taková účast, která byla v rámci příslušných orgánů
sportovního svazu projednána a reprezentant(ti) nebo reprezentační družstva byla na tyto sportovní akce sportovním svazem
nominována
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c. způsob podpory
■ jak nastaveno v předpisech
■ koneční příjemci, jaká jsou pravidla (legislativa svazu)
■ úhrady za služby (na základě jakých legislativních pravidel),

kdo určuje, jaké služby, z jakých předpisů to vychází apod.
■ kontrola – jaké orgány svazu – předpisy

d. trenérské zajištění (vzdělávání, odpovědnost, smlouvy a jejich
nastavení)

■ jak nastaveno v předpisech
■ jakým způsobem jsou trenéři v odpovědnosti vůči sportovnímu

svazu
e. metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola

■ pravidla kontroly
■ hodnocení - jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech

apod.
■ dohled nad centry mládeže – jak probíhá, odpovědnosti

center
f. vyřazování ze systému při neplnění dohled nad kondičním rozvojem

(trenéři, testování)
■ pravidla kontroly
■ hodnocení – jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech

apod.
g. zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace)

■ pravidla kontroly
■ hodnocení – jak se pracuje s výstupy- opora v předpisech

apod.
■ dohled nad centry mládeže – jak probíhá, opora v předpisech

apod.
h. výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu

2. Vyhodnocení péče o talentovanou mládež
V této části příjemce dotace vyhodnotí níže uvedené body v souvislosti s bodem
II.1. tohoto dokumentu, resp. příjemce dotace uvede skutečnosti, jak v roce 2022
zajištoval činnosti dle bodu II.1. tohoto dokumentu v následující struktuře:

a. řízení systému, organizační struktura
b. vazba na reprezentaci under age kategorie
c. způsob podpory
d. trenérské zajištění
e. metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola
f. dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování)
g. zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace)
h. výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu
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Státní reprezentace
Pro rok 2022 byla do kategorie státní reprezentace dle parametrů výzvy zařazena
reprezentace seniorů v korfbalu a jako nejvyšší juniorská kategorie reprezentace do 19 let.
Výběr akcentuje věkovou kategorizaci Českého korfbalového svazu, kdy nejvyšší juniorskou
kategorií je právě kategorie dorostenců = U19.

Hlavním cílem obou věkových kategorií bylo zajištění důstojné a plnohodnotné přípravy
korfbalové reprezentace České republiky a účast na vrcholných turnajích.
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Seniorská reprezentace

Hlavním cílem seniorské kategorie byla příprava a účast na Světových hrách v americkém
Birminghamu. Přípravou se rozumělo absolvování přípravných soustředění včetně
mezinárodních utkání s Holandskem a Německem, ze kterých byla uskutečněna postupná
selekce širšího výběru do závěrečné nominace.

Reprezentační trenér sestavil širší nominace Reprezentace ČR na rok 2022, která byla
zveřejněna na začátku roku a čítala celkem 50 jmen v juniorské a elitní kategorii. Zajímavostí
je, že se ve výběru objevil i veterán Vlastimil Krejčí, který oznámil návrat do špičkového
korfbalu a dokázal se výborně připravit, aby mohl, jako jediný pamětník bronzu z roku 2005,
reprezentovat Českou republiku na dalších Světových hrách.

Širší nominace na rok 2022

Ženy:

Jonáková Eliška, Lešanská Aneta, Hurdálková Tereza, Havlová Renata, Drábková Dominika,
Jemelíková Vendula, Holubčíková Kristýna, Štěpánová Pavlína, Literová Anna, Sahatciu Sára,
Lorencová Nikola, Součková Lucie, Vernarská Vendula, Kubů Nela, Nevludová Kateřina,
Krpcová Adéla, Nováková Klára, Bartošová Vendula, Dvořáková Martina, Herbstová Zuzana,
Němcová Tereza, Zikmundová Adéla, Čarvašová Veronika, Pavlíčková Jitka.

Muži:

Krejčí Vlastimil, Pešák Petr, Nguyen Patrik, Galíček Petr, Vyroubal Alexandr, Žák Jakub, Šnajdr
Petr, Jiřička Martin, Buriánek Tomáš, Toufar Jan, Martinec Mikuláš, Ošťádal Vojtěch, Kortus
Rostislav, Lorenz Adam, Štepánek Marek, Valenta Josef, Dušek Martin, Bašta Karel, Vlček
David, Franzki Samuel, Novák David, Valenta František, Zítka Lukáš, Holík Vojtěch, Lisický
Roman, Toufar Tomáš.

Program přípravy české reprezentace:
● 29.4. - 1.5.2022 Vlašim

● 13.5. - 15.5.2022 Kostelec na Hané

● 27.5. - 29.5.2022 Kolín

● 3.6. - 5.6.2022 Kostelec na Hané

● 10.6. - 12.6.2022 Praha

● 24.6. - 26.6.2022 Vlašim

● 30.6. - 3.7.2022 Castrop-Rauxel (Německo)
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Vlašim – 29.4.-1.5.2022

Na prvním večerním tréninku v pátek představil trenér Ivo Kracík své vize o fungování týmu.
Dále avizoval svoji představu o hře v obraně a v útoku, kterou by se měl tým prezentovat na
Světových hrách. A aby si hráči opět „osahali“ míč, tak byl zbytek tréninku už pouze herní.
Sobota obsahovala tři tréninkové jednotky. Na dopoledním tréninku se řešila hra v útoku a
jeho zahájení. Herním prvkem byla hlavně rotace hráčů v blízkosti koše. Odpolední trénink byl
intenzivní a požadavkem trenérů byla přesná a blízká hra hráčů v obraně. Poslední večerní
trénink byl opět herní. V neděli se náplň tréninků prakticky opakovala, tedy hra v útoku okolo
koše, ale zároveň přesná a těsná hra v obraně.

Perličkou reprezentačního výběru je návrat velmi zkušeného hráče z Českých Budějovic,
Vlasty Krejčího, do reprezentace. Vlasta získal s českou reprezentací řadu medailí na MS, ME,
ale i na Světových hrách. A právě na tyto jeho nezměrné zkušenosti budou trenéři spoléhat v
přípravě, a v případě nominace, i na Světových hrách v USA.

Kostelec na Hané – 13.5.-15.5.2022

V termínu 13.5.-15.5.2022 se podruhé sešel širší výběr české korfbalové reprezentace na svoji
přípravu pro Světové hry 2022 v USA. Místem srazu byl Kostelec na Hané a soustředění se
zúčastnili Dominika Drábková, Tereza Hurdálková, Nela Kubů, Aneta Lešanská, Klára
Nováková, Eliška Zieglerová, Petr Galíček, Rostislav Kortus, Patrik Nguyen, Petr Pešák, Petr
Šnajdr, Jan Toufar a Alexandr Vyroubal. Bohužel trenér Ivo Kracík dostal omluvenky od čtyř
hráčů, a to buďto z důvodů nemoci nebo osobních důvodů.

V pátek večer proběhl první trénink zaměřený na střelbu a na vývoz a přenesení hry do útoku
pod tlakem obrany. V sobotu se konaly 2 tréninky – jeden dopoledne a druhý odpoledne.
Oba tréninky byly vedeny s důrazem na obranu. V neděli byly opět dva tréninky ve stejném
rytmu jako v sobotu. Každý poslední trénink dne museli hráči zakončit povinnou regenerací v
bazénku se studenou vodou doplněnou kostkami ledu. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak
zajistit uvolnění svalů a „zahojení“ drobných ranek ve svalových vláknech, a tím připravit tělo
na druhý den tělesné zátěže.

Principy obrany, na kterých reprezentanti pracují, byly následující. Při zahájení útoku soupeře
je cílem naší hry v obraně mít přehled o tom, kde je míč a zároveň pokud možno co
nejtěsněji sledovat svého protihráče. Dalším smyslem tohoto přístupu je zabránit snadnému
postavení asistenta tzv. shora, tedy „zavírat“ přímou cestu útoku do pozice asistence. V
případě, že se hra vyvine do situace 1-1, tak bránit s ohledem na to, jaký způsob zakončení
chceme útočícímu soupeři „dovolit“ (střelu či dvojtakt), ale přitom být stále v blízkém
kontaktu se soupeřem. Otázkou tedy je jestli chceme „nechat“ útočníka spíše vystřelit a
nebo mu spíše „otevřít“ prostor do dvojtaktu.

Kolín – 27.5.-29.5.2022

Příprava seniorské reprezentace pro Světové hry v USA se blížila ke své polovině. Už potřetí se
potkali hráči širšího výběru ke společné přípravě, tentokrát jen ze soboty na neděli
28.5.-29.5.2022 v Kolíně. Sraz byl určen na 12:00 a až na dvě výjimky dorazili všichni hráči.
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Omluvili se Petr Pešák, který se nedávno stal čerstvým otcem, a Eliška Zieglerová, která měla
už tento víkend dříve rezervovaný pro soukromou aktivitu, kterou nebylo možné zrušit.

Během dvou dnů proběhly 4 tréninky a všechny byly prioritně věnované hře v útoku, střelbě a
trénování obecných principů této hry. Cílem trenérů a hráčů bude snaha hrát korfbal
založený na vizi rotace pozic hráčů v rámci jednoho útoku. Hráči by měli během útoku řešit
hru ve vnitřním a vnějším prostotu tak, aby se vzájemně ve hře doplňovali a přitom měnili své
funkce na hřišti kreativně dle situace. Interně tomu říkáme „řízený chaos“. Při tomto stylu hry
jeden hráč/hráčka vystřídá během jednoho útoku klidně i všechny funkce na hřišti – doskok,
asistent, hráč na křídle. Takže se, pro český korfbal nezvykle, může objevit i dívka na doskoku.
Ale pozor, protože jde o „řízený chaos“, tak střídání pozic není vyloženě nahodilé, ale cílené.
V nejlepším případě by měl být pohyb a rotace útočníků taková, aby hráč s míčem měl vždy
minimálně 2-3 varianty řešení útočné situace. Tento styl hry by měl vést hráče ke snadnějšímu
uvolnění do jednodušších a bližších střeleckých pozic okolo koše.

Tato hra vyžaduje po hráčích kreativitu, souhru a čtení hry. Zároveň vyžaduje správné
načasování a celkem „živý“ pohyb hráčů. A jak toto naši reprezentanti trénují, popíšeme v
příštím článku po dalším soustředění, které bude hned příští víkend v Kostelci na Hané
(3.6.-5.6.2022).

Kostelec na Hané – 3.6.-5.6.2022

V Kostelci měli hráči 4 tréninkové jednotky. Jeden trénink byl v pátek večer po příjezdu, v
sobotu byly tréninky dopoledne a odpoledne, poslední čtvrtý tréninky byl v neděli
dopoledne. Všechny tréninky byly orientované na hru v útoku a na princip rotace (výměny)
pozic na hřišti – doskok se mění v asistenta nebo střelce, asistent se stává doskokem nebo
hráčem na střelu, hráč shora sbíhá na asistenta nebo do doskoku. Z těchto principů hry pak
vznikají možnosti uvolnění se do střelecké pozice v relativně blízké vzdálenosti, a to pokud
možno po přímém pohybu v ose koše. A nebo jinou variantou uvolnění, která z těchto
principů hry v útoku vyplyne, je využít střídavého asistenta a uvolnění útočícího hráče do
dvojtaktu, aniž by bylo nutné se složitě uvolňovat přes hru 1-1.

Závěrem proběhlo zúžení výběru do následujícího obsazení. Z žen jsou to Dominika
Drábková, Tereza Hurdálková, Vendula Jemelíková, Nela Kubů, Klára Nováková, Sára
Sahatciu, Eliška Zieglerová, z mužů jsou to Petr Galíček, Rostislav Kortus, Vlastimil Krejčí, Petr
Pešák, Petr Šnajdr, Jan Toufar, Alexandr Vyroubal. Jako náhradníci v „pohotovosti“ zůstávají
Aneta Lešanská, Patrik Nguyen a Martin Jiřička.

Příští soustředění, hned za týden, bude v Praze. Na něm si už naši reprezentanti reálně ve hře
vyzkouší to, co na předchozím 4 soustředěním natrénovali. Testovacím soupeřem jim bude
reprezentační výběr Maďarska a plánována jsou 3 přípravná utkání.

Praha – 10.6.-12.6.2022

Pražské soustředění bylo první, kde si mohli naši reprezentanti poprvé vyzkoušet, jak
natrénovali, a nebo jak případně bude fungovat, styl hry v útoku, který nacvičovali v rámci
předchozích soustředění. A protože součástí vítězného týmu musí být i dobrá obrana, tak i na
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tu se naši reprezentanti zaměřili. A s kým si toto vše mohlo vyvolených 7 mužů a 7 žen
vyzkoušet? V sobotu dorazil do české metropole reprezentační výběr Maďarska.

Aby bylo hodnocení tří přátelských zápasů objektivní, tak je nutné na úvod poznamenat, že
soupeř velmi pravděpodobně nedorazil v nejsilnější možné sestavě, a i dlouhá cesta se
mohla podepsat na výkonech Maďarů. Nicméně i tak jsou výsledky našeho týmu velmi
povzbudivé. Skórovat cca 30 košů a obdržet naopak jen cca 5 kosů na zápas je už zajímavý
počin. Ale z pohledu trenérů nejde jen o výrazné výsledky, ale hlavně o styl hry, kterým se
tým prezentoval. V útoku hráči předváděli rotaci mezi jednotlivými pozicemi, čímž se
dostávali do otevřených střeleckých pozic z relativně jednoduchých míst okolo koše. A ač
soupeř zkoušel měnit obranu, tak vždy si náš tým dokázal kreativně a přitom organizovaně s
Maďary poradit. A pokud jde o obranu, tak ta nad maďarským útokem jasně dominovala
svoji těsností a sledováním hry.

A jaké byly tedy výsledky jednotlivých tří utkání? A kdo z hráčů reprezentoval českou
republiku? Hrálo se vždy 4×10 minut čistého času, takže standardní mezinárodní hrací čas.

● 1.zápas – sobota 11.6.2022 v 15:30: Česko – Maďarsko 22:4 (15:1)

● 2.zápas – sobota 11.6.2022 v 18:00: Česko – Maďarsko 31:7 (15:5)

● 3.zápas – neděle 12.6.2022 v 10:00: Česko – Maďarsko 27:3 (17:2)

Sestava Česka: Dominika Drábková (Brno), Tereza Hurdálková (Náchod), Vendula
Jemelíková (Brno), Nela Kubů (Brno Nový Lískovec, hostování Prostějov), Klára Nováková
(Náchod), Sára Sahatciu (Brno), Eliška Zieglerová (Brno), z mužů jsou to Petr Galíček
(Prostějov), Rostislav Kortus (České Budějovice), Vlastimil Krejčí (České Budějovice), Petr Pešák
(České Budějovice), Petr Šnajdr (Prostějov), Jan Toufar (Znojmo), Alexandr Vyroubal
(Prostějov).

Před reprezentanty už jsou jen dva přípravné kempy. První z nich bude za 14 dní ve Vlašimi. I
na toto soustředění dorazí maďarská reprezentace a opět se odehrají 3 utkání. I když půjde o
stejného soupeře, tak je pořád lepší pilovat hru v rámci zápasu, než jen trénovat. Rozhodně
stěžejní prověrkou pro český tým bude poslední soustředění v červnu, kdy náš tým vyrazí
odehrát zápasy s národním týmem Německa a s juniorským národním týmem Nizozemí U19.

Vlašim – 24.6.-26.6.2022

Na posledním domácím soustředěním seniorské reprezentace před Světovými hrami se
rozhodlo o konečné nominaci. Ale ještě před samotnou nominací odehrál český tým tři
přípravné zápasy s maďarskou reprezentací. Kde a jak se toto vše odehrálo? Vše podrobněji
v článku.

Český tým se sešel už v pátek večer 24.6.2022 ve Sporthotelu Vlašim. Večer byl lehký trénink
se zaměření hlavně na hru v obraně. Druhý den v sobotu měli hráči hlavně herní trénink v
mírném tempu a s taktickými pokyny tak, aby byli připraveni je předvést v přípravě s Maďary.
Soupeř dorazil do Vlašimi chvíli po poledni a první zápas se hrál v 15:00, večer v sobotu byl na
řadě druhý zápas a vše bylo zakončeno v neděli dopoledne. Výsledky jsou níže v článku.
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To podstatnější, než výsledky, jsou dvě zprávy – jedna dobrá a jedna špatná. Začneme tou
dobrou zprávou – hra týmu se zlepšuje soustředění od soustředění a hráči si osvojili nový
princip hry v útoku s velkou rotací hráčů na jednotlivých funkcích s neustálou změnou pozic
kolem koše. A i hra v obraně je postavená na odvážném stylu sledování míče a chytání
nahrávek.

Bohužel tou špatnou zprávou je velmi pravděpodobně vážné zranění kolene Terezy
Hurdálkové. Diagnózu musí potvrdit lékaři, ale naše zkušenost s tímto zraněním může myslet
na nejhorší, a to přetržený jeden z křížových vazů. Mimo Terezy visí otazník nad zdravotním
stavem Elišky Zieglerové, která si velmi pravděpodobně natáhla stehenní sval. Eliška příští
týden podstoupí vyšetření a jeho výsledek rozhodne o dalších krocích. Nezbývá než držet
palce.

Celé soustředění bylo zakončeno vyslovením nominace pro Světové hry. Pokud nedojde ke
zranění a nebo nemoci, tak do USA za 14 dní vyrazí Dominika Drábková, Vendula
Jemelíková, Nela Kubů, Klára Nováková, Sára Sahatciu, Eliška Zieglerová, nad kterou ale
stále visí otazník, jak dopadne vyšetření, a dále Petr Galíček, Rostislav Kortus, Vlastimil Krejčí,
Petr Pešák, Petr Šnajdr, Jan Toufar, Alexandr Vyroubal. Mezi náhradníky stále zůstávají Aneta
Lešanská, Martin Jiřička, Patrik Nguyen.

Poslední přípravu před odletem budou mít naši reprezentanti v německé Bochumi, kde se
příští víkend utkají s týmem Německa a s týmem Nizozemí U19. Zde už bude opravdu možné
rozpoznat, jaké ambice může náš tým na Světových hrách mít.

Výsledky připravných zápasů s Maďarskem:

● Česko vs Maďarsko 24:8 (15:3)

● Česko vs Maďarsko 22:13 (11:5)

● Česko vs Maďarsko 22:8 (12:4)

Castrop-Rauxel (Německo) – 30.6.-3.7.2022

Společné soustředění s reprezentací Německa a Nizozemska U19 - Poslední částí přípravy
české seniorské reprezentace pro Světové hry v USA byly zápasy se silnými soupeři v
německém Castrop-Rauxel nedaleko Dortmundu. Náš tým se postupně utkal dvakrát s
nizozemskou reprezentací U19, a nakonec v neděli se seniorským týmem Německa. Výsledky
zápasů najdete na konci článku. Dále se v článku dočtete, jak funguje hra českého týmu v
útoku a obraně. A nakonec najdete v článku informace o konečné nominaci, plus aktuální
zprávu o zdravotním stavu nejen Elišky Zieglerové, ale i dalších hráčů.

Tým dorazil na místo ubytování v průběhu večera, a nebo spíše noci ze čtvrtka na pátek
(30.6.2022-1.7.2022). Zápas s mladým týmem Nizozemí „B“ se hrál v pátek dopoledne. Utkání
mělo nesrovnatelné tempo hry oproti přípravám s Maďarskem, a i výšková převaha soupeře
hrála svoji roli ve prospěch soupeře. Úvod zápasu určitě nenaznačoval, že by náš tým měl
odejít s výraznou prohrou, ale právě hlavně tempo hry mělo vliv na „úspěšnost“ našeho
zakončení. Náš styl hry v útoku vedl k vytváření dobrých střeleckých pozic, ovšem za celý
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zápase se nenašel v našem týmu hráč, který by dokázal skórovat s jistotou a pravidelně.
Navíc se v tomto zápase zranil Petr Šnajdr. Snad nepůjde o nic vážného a koleno bude mít
„jen“ naražené.

V sobotu večer, druhý den, odehráli naši reprezentanti další zápas z mladými Holanďany „A“.
Tento zápas už vypadl z pohledu našeho týmu lépe, i když výsledek tomu nenapovídá. Ale
přece jen obrana byla bližší a agresivnější, a v útoku si náš tým vytvářel spoustu střeleckých
příležitostí. Bohužel opět s velmi nízkou úspěšností, a to hlavně v prvním poločase (4 koše z 31
střel a 13% úspěšnost je opravdu málo). Za celý zápas to bylo 63 střel s úspěšností cca 17%.

V neděli dopoledne proběhla generálka před odletem na Světové hry do USA, a to jak pro
náš tým, tak pro tým Německa. Utkání začalo v obrovském tempu, na které se ale už náš tým
za předchozí dva zápasy z Nizozemím U19 aklimatizoval. A když se přidalo i úspěšné
zakončení, tak našich 7 košů za 1.čtvrtinu je velmi slušný počin. Bohužel nás srážely zbytečné
individuální chyby v obraně a z desíti obdržených košů od německého týmu byla dobrá
polovina úplně zbytečná. O to asi větším šokem pro soupeře byl další vývoj, kdy naše obrana
přestala dělat chyby a navíc ještě více přitlačila a byla ještě agresivnější. Výsledkem bylo
pouhopouhých 6 košů Němců za zbylé tři čtvrtiny. Kdežto my jsme si vytvářeli spoustu
otevřených pozic pro střely či dvojtakty (72 zakončení/střel za celý zápas), které jsme
dokázali z cca 26% zakončovat. A pokud se nepodařilo úspěšně zakončit, tak proti zhruba
stejně vysokým Němcům fungoval i náš doskok.

Toto soustředění potvrdilo, že se český tým může spolehnout na svoji blízkou a agresivní
obranu. Sebevědomí hráčů v tomto rostlo zápas od zápasu. A dále jsme si potvrdili, že styl
vedení našeho útoku funguje nejen na slabší maďarský tým nebo na mladé hráče z
Nizozemí, ale hlavně i na silný tým Německa (Němci porazili Nizozemí U19 „A“ 26:21).
Slabinou se zatím ukazuje úspěšnost zakončení ve vysokém tempu hry, ale i na toto si hráči
postupně zvykali. Přesto poslední pokyny trenérů pro poslední týden před odletem jsou, aby
si hráči někde v hale aspoň 2x v týdnu „sáhli“ na míč a zakončovali.

Přípravy v Německu se zúčastnili tito hráči Dominika Drábková, Vendula Jemelíková, Nela
Kubů, Klára Nováková, Sára Sahatciu, Eliška Zieglerová a dále Petr Galíček, Rostislav Kortus,
Vlastimil Krejčí, Petr Pešák, Petr Šnajdr, Jan Toufar, Alexandr Vyroubal. Do hry se nezapojila
Eliška Zieglerová, která intenzivně rehabilituje se svým nataženým stehenním svalem. A dále
musíme doufat, že naražené koleno Petra Šnajdra nebude vážným limitem pro aktivní
zapojení do hry. Všichni tito hráči, kteří se zúčastnili přípravných zápasů v Německu, by měli
odletět na Světové hry do Birminghamu v USA.

Výsledky přípravných zápasů ze soustředění v Německu:

● Pátek 1.7.2022 Česko – Nizozemsko U19 „B“ 7:18 (4:9)

● Sobota 2.7.2022 Česko – Nizozemsko U19 „A“ 11:20 (4:9)

● Neděle 3.7.2022 Česko – Německo 19:16 (9:12)
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Světové hry 2022 – Birmingham (13.-17.7. 2022)

Nominace na turnaj

Ženy:

Dominika Drábková, Vendula Jemelíková, Nela Kubů, Klára Nováková, Sára Sahatciu, Eliška
Zieglerová

Muži:

Petr Galíček, Rostislav Kortus, Vlastimil Krejčí, Petr Pešák, Petr Šnajdr, Jan Toufar, Alexandr
Vyroubal

Průběh turnaje
Reprezentačním vrcholem v roce 2022 byla účast české reprezentace na Světových hrách
2022 v severoamerickém Birminghamu, jež byly z důvodu celosvětové pandemie o rok
posunuty a kam se na základě výsledků MS 2019 kvalifikovalo 8 nejlepších družstev světa.
Česká reprezentace byla nalosována do těžké skupiny, kde se postupně utkala v klíčovém
prvním utkání s Taiwanem, následně s Portugalskem a největším favoritem turnaje a
pozdějším vítězem Nizozemskem.

Česká republika – Taiwan 17:21 (poločas 10:11)

Do prvního zápasu základní skupiny A na Světových hrách 2022 vstoupili naši reprezentanti s
viditelným odhodláním a pestrou hrou založenou na neustálém pohybu a změně pozic, ale v
první čtvrtině se jim ani z dobrých pozic nedařilo skórovat, což naopak soupeř dokázal a
symbolicky první tři koše vstřelili největší hvězdy taiwanského výběru se zkušenostmi z nejvyšší
nizozemské soutěže – první dva koše dala nejlepší střelkyně zápasu i prvního dne her Ya-Wen
Lin a třetí přidal nejlepší taiwanský hráč poslední dekády „Ricky“ Wu. První čtvrtina skončila
1:5, když za stavu 0:5, vstřelil první český koš na turnaji Petr Galíček. Do druhé desetiminutovky
vstoupili naši reprezentanti výborně a rychlými dvěma koši snížili na 3:5 a konečně se jim
dařilo připravené šance proměňovat a těsně před druhou sirénou po čtvrtém koši Alexandra
Vyroubala vyrovnali na 10:10, ale z úniku ještě stihla strhnout poločasové vedení 10:11 pro
nejlepší asijský tým Ya-Wen Lin.

Ve druhé půli se na začátku opět prosadila Ya-Wen Lin, kterou český tým ubránit nedokázal
a zvýšila na 10:12. Český výběr trenéra Kracíka však pokračoval v nastolené nátlakové hře a
po dvou koších excelentního Vyroubala vyrovnal na 12:12 a Petr Pešák dokonce poprvé
poslal české družstvo do vedení 13:12, což se Čechům podařilo ještě jednou po koši Elišky
Zieglerové, která z dálky vystřelila vedení 15:14. Na oba tyto české vedoucí koše však vždy
reagovala z protiútoků Ya-Wen Lin a dokázala pokaždé smazat české vedení a do poslední
čtvrtiny se nastupovalo za stavu 15:16. Asiaté v poslední části zápasu navýšili své vedení a
stejně jako v první čtvrtině se zastavilo české proměňování šancí, což znamenalo až
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pětikošové vedení obhájců stříbra z posledních World Games, které již jen kosmeticky na
konečných 17:21 upravil posledním košem zápasu Petr Galíček.

Koše: Vyroubal 7, Galíček 4, Šnajdr 2, Pešák 2, Zieglerová 2 – Ya-Wen Lin 9, Chun-Hsien Wu 4,
Cin Chen 3, Chun-Ta Chen 3, Kai-Yeh Lo 2

Česká republika – Portugalsko 13:16 (poločas 9:10)

Ve druhém zápase základní skupiny A Světových her 2022 změřili naši reprezentanti síly s
tradičním soupeřem z Pyrenejského poloostrova. Trenér Kracík udělal v základní sestavě hned
pět změn oproti úvodní sestavě z úvodního utkání proti Taiwanu, když z mužů zůstal v sestavě
pouze Petr Galíček. První koš zápasu vstřelila při svém prvním vystoupení na Světových hrách
Klára Nováková a vyrovaný průběh první čtvrtiny překlopil na českou stranu dvěma koši
veterán Vlastimil Krejčí, který jako jediný pamatuje český bronzový úspěch z roku 2005 a
stanovil výsledek po první čtvrtině 6:4. Na začátku druhé desetiminutovky „vyrobili“ Češi
několik zbytečných chyb, nechali Portugalce vyrovnat a dokonce pustit do vedení 6:7 a i
poločas skončil ve prospěch soupeře poměrem 9:10, když ve druhé čtvrtině dokázali z Čechů
skórovat pouze Galíček a dvakrát Kortus.

Na začátku druhé půle začal trenér Kracík více míchat sestavou, ale do koše se trefovali
pouze Portugalci, kteří si vytvořili náskok 9:14 a první český koš vstřelila Jemelíková až po
odehraných 7 minutách a 7 vteřinách druhé půle. Třetí čtvrtina našim reprezentantům vůbec
nevyšla a pouhé dva české koše oproti pěti portugalským určovaly skóre před poslední
čtvrtinou 11:15. Ve čtvrté desetiminutovce se první střelecký zápis čekalo více než čtyři a půl
minuty, kdy v čase 34:31 snížila na 12:15 Jemelíková, za půl minuty se prosadil i střídající Šnajdr
a vykřesal naději pro český tým – 13:15. Závěr zápasu však českým reprezentantům vůbec
nevyšel, Portugalci zahodili penaltu 140 vteřin před koncem, ale Češi dvakrát po sobě
nedokázali vrátit míč na útočnou polovinu, když dvakrát špatně přihrával včerejší hrdina
Vyroubal a čas na vyrovnání Čechům vypršel a museli se vyrovnat s dosti hořkou porážkou v
zápase, kde rozhodně měli velkou šanci na zisk bodů.

Koše: Krejčí 2, Kortus 2, Drábková 2, Jemelíková 2, Galíček 1, Zieglerová 1, Toufar 1, Sahatciu
1, Nováková 1 – Santos 3, Almeida 3, Contado 3, Luz 3, Ruivo 2, Pereira 1, Fernandes 1

Česká republika vs.Nizozemsko 11:38 (8:23)

Do posledního utkání základní skupiny A nastoupili čeští reprezentanti s vědomím, že ani
případná výhra je nemůže posunout výše z posledního místa ve skupině a že budou čekat na
soupeře ze třetího místa skupiny B, aby se s ním zítra střetli v boji o postup do boje o páté
místo. Trenér Kracík nechal na začátku na lavičce nejlepšího střelce Vyroubala i nejlepší
střelkyni Zieglerovou.

Češi vstoupili do zápasu výborně a dokonce se dostali do rychlého vedení 1:0, když první koš
zápasu vstřelila Dominika Drábková. V následných minutách se však projevil velký kvalitativní
rozdíl mezi oběma družstvy a za pět minut to již bylo 1:7 a na konci první desetiminutovky
4:12. Poločasový výsledek 8:23 naznačoval, že se bude jednat o nejhorší český výsledek v
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zápase proti Nizozemsku, když zatím tím nejvyšším rozdílem bylo 24 košů z roku 2009, kdy Češi
podlehli 10:34.

Do druhého poločasu poslal trenér Kracík tři čerstvé hráče Toufara, Kortuse a Jemelíkovou,
ale na vývoj ve stavu skóre to nemělo velký vliv. Nizozemci postupně navyšovali svůj náskok a
mystické hranice rozdílu o 24 košů dosáhli po koši Barbary Brouwer již ve 32.minutě zápasu a
nakonec dokázali zvítězit rekordním rozdílem 27 košů poměrem 11:38. Český tým v závěru již
neměl sílu s výsledkem cokoli udělat, když posledním českým střelcem byl Vlastimil Krejčí ve
26.minutě, kdy snižoval na 11:28, ale následných deset košů patřilo již jen nizozemskému
týmu.

Koše: Pešák 3, Krejčí 2, Nováková 2, Kortus 1, Drábková 1, Kubů 1, Šnajdr 1 – Visscher 9, Out 5,
Cordus 4, van Wijngaarden 3, Griemink 3, Haars 3, van der Werff 2, Jonker 2, Hoek 2, Brouwer
2, Leeuwenhoek 1, Zuijdwegt 1, Lokhorst 1

Po posledním místě ve skupině čekal na naše reprezentanty semifinálový souboj ve skupině o
konečné 5.-8.místo a bylo jasné, že vysněný boj o medaile bude na WG 2022 bez české
účasti a nedokáže zopakovat jediný zisk cenného kovu ze Světových her, který Česká
republika získala v roce 2005 v německém Duisburgu, kde vybojovala bronz.

Česká republika – Surinam 14:18 (poločas 11:11)

Do semifinálového utkání ve skupině o konečné 5.-8.místo nastoupili čeští reprezentanti
odhodlaně, neboť si byli vědomi té skutečnosti, že případná prohra znamená okamžitý
konec na turnaji. Český výběr vstoupil do utkání impozantně a po čtyřech minutách vedl 3:0,
když se postupně trefili Nováková, Galíček a Vyroubal, ale do konce první desetiminutovky
stihli surinamští korfbalisté snížit náskok těch českých na rozdíl jediného koše. V průběhu druhé
čtvrtiny Surinam dokonce dokázal po velkém obratu získat dvoukošové vedení, ale před
poločasovou přestávkou Češi vyrovnali zásluhou Novákové, která byla nejlepší českou
střelkyní posledního zápasu, a Zieglerové na 11:11.

Ve druhé půli nastal rozhodující okamžik za stavu 12:12, kdy Surinam zaznamenal čtyřkošovou
šnůru a získal vedení 12:16, které již čeští reprezentanti do konce zápasu dohnat nedokázali.

Koše: Nováková 3, Galíček 2, Zieglerová 2, Šnajdr 2, Vyroubal 2, Pešák 1, Krejčí 1, Sahatciu 1 –
D.Braumuller 4, Vorm 3, van Dijk 3, Slot 2, Claver 2, Karsters 1, van der Steen 1, Ramlal 1,
Missier 1

Konečné pořadí turnaje

1. Nizozemsko

2. Belgie

3. Taiwan

4. Německo

5. Čína
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6. Surinam

7. Česká republika  a Porgulasko

Celkový výsledek na Světových hrách 2022 nelze hodnotit výsledkově pozitivně, neboť náš
reprezentační výběr skončil bez jediného získaného bodu v poli poražených na děleném
sedmém místě konečného pořadí společně s Portugalskem, ač ve třech ze čtyř duelů hráli
Češi vyrovnané partie, které však v bodový zisk přetavit nedokázali.

Zřetelně se zde projevuje deficit, který trápí český vrcholový korfbal již několik let, a to je
nedostatečně kvalitní a intenzivní domácí ligová soutěž. Nižší počet týmů v nejvyšší soutěži,
než bylo standardem v minulosti a rovněž ztráta motivace hrát právě nejvyšší soutěž –
Českou korfbalovou extraligu, kde samozřejmě s poklesem počtu družstev klesl i počet
odehraných utkání. Právě nedostatek kvalitních a vyrovnaných soutěžních zápasů může být
jedním z důvodů, proč výsledkově zaostáváme.

Navíc český reprezentační výběr musí nutně projít výraznější generační výměnou, když bude
naprosto nezbytné zapojení mladších hráčů z mládežnických výběrů talentované mládeže.
Právě výsledky mládežnických výběrů, které se jeví jako konkurenceschopné v porovnání s
ostatními zeměmi, dávají naději, že jejich zapojení bude přínosné a může přinést návrat
českého reprezentačního korfbalu blíže k medailovým pozicím, které Česká republika
pravidelně okupovala v prvním desetiletí v novém tisíciletí. I zde ale je třeba zmínit, že
nejvyšší dorostenecká soutěž trpí podobným problémem jako nejvyšší soutěž dospělých –
tedy přesněji řečeno nízkým počtem družstev v nejvyšší soutěži a nedostatkem kvalitních a
vyrovnaných duelů. Výrazně lepší situace je od současné sezóny v kategorii U16 – tedy v
ligových soutěžích starších žáků, kde v sezóně 2022/2023 máme dvě úrovně ligové soutěže a
nastavený systém postupu/sestupu. Oproti dorostenecké kategorii U19 má kategorie U16
starších žáků trojnásobný počet družstev, když v první lize starších žáků je osm družstev a
dalších sedm je ve dvou skupinách druhé ligy starších žáků, z níž si minimálně jedno družstvo
vybojuje účast v nejvyšší soutěži pro sezónu 2023/2024. Kvalitě obou soutěží pomohlo
zavedení shot-clocku, které klade na hráče výrazně vyšší nároky. Liga starších žáků se jeví
jako klíčová, jak z toho důvodu, že generuje hráče do reprezentačních výběrů talentované
mládeže do patnácti let i do sedmnácti let a zároveň by měla v následujících letech zvýšit
počet družstev a konkurenci v soutěži dorostenecké.
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U19 Juniorská reprezentace
V nejvyšší juniorské kategorii se jedná o sportovní přípravu a účast na Mistrovství světa hráčů
do 19 let, které se uskuteční v dubnu v Kutné Hoře. Jedná se sportovce ve věku do 19 let. Širší
nominace je zveřejněna na webu ČKS. Konečná nominace pro hlavní turnaj je 7 můžu a 7
dívek. V realizačním týmu je trenér, asistent trenéra a fyzioterapeut.

Reprezentační trenér Jiří Podzemský sestavil širší nominaci Juniorské reprezentace ČR na rok
2022, která byla zveřejněna na začátku roku a čítala celkem 19 jmen z ročníků narození 2003
a 2004. Následně byl výběr ještě doplněn o nejlepší hráče ročníku 2005, kteří nakonec, díky
své skvělé výkonnosti, byli součástí finálního výběru, který reprezentoval Českou republiku na
Mistrovství světa U19 v dubnu 2022 v Kutné Hoře.

Druhá poloviny roku již patřila přípravě na rok následující, kdy do výběru byli zařazeni i další
hráči s ročníkem narození 2005 a pod vedením nově zvoleného realizačního týmu vedeného
hlavním trenérem Davidem Konečným zahájili přípravu na účast na mezinárodním turnaji
Korfball Challenge 2022 a na Mistrovství světa U19 2023.

Širší nominace Juniorské reprezentace na rok 2022:

Ženy

Nováková Klára, Bartošová Vendula, Dvořáková Martina, Herbstová Zuzana, Němcová
Tereza, Zikmundová Adéla, Čarvašová Veronika, Pavlíčková Jitka

Muži

Bašta Karel, Vlček David, Franzki Samuel, Novák David, Valenta František, Zítka Lukáš, Holík
Vojtěch, Lisický Roman, Toufar Tomáš, Křupal René, Němeček Martin

Program přípravy české reprezentace U19:
● 18.-20.3. 2022 Kutná Hora soustředění

● 8.-10.4. 2022 Kutná Hora soustředění

● 15.-17.4. 2022 Mistrovství světa U19 2022

● 7.-9.10. 2022 Kutná Hora soustředění

● 4.-6.11. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 27.-28.12. 2022 Korfball Challenge 2022

Kutná Hora soustředění - 18.-20.3. 2022

Minulý víkend se v Kutné Hoře konalo společné soustředění reprezentačních výběrů
talentované mládeže ve věkových kategoriích do 17 let a do 19 let. V rámci společné
přípravy sehrály oba výběry i dvě rozšířená utkání, která se vždy hrála na šest
desetiminutových herních úseků. Oba hlavní reprezentační trenéři Jiří Podzemský a Lukáš Filip
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tak mohli vyzkoušet všechny adepty reprezentačních dresů a na hřišti se představilo celkem
33 mládežnických reprezentantů ze širších výběrů. Pro svěřence trenéra Podzemského začíná
tímto víkendem velmi intenzivní finální část přípravy, neboť Mistrovství světa U19 2022 začne
právě v kutnohorském Sportovním centru Klimeška již za 22 dní.

Kutná Hora soustředění - 8.-10.4. 2022

Reprezentační výběr České republiky do 19let absolvoval o víkendu poslední díl své přípravy
a hlavní trenér Jiří Podzemský nominoval finální sestavu na světový šampionát, která čítá
maximální možný počet hráčů, což dle mezinárodních pravidel znamená, že v českém dresu
se představí na Mistrovství světa U19 2022 sedm juniorek a sedm juniorů. Výjimečnou
skutečností je nominace Kláry Novákové, která bude jako jedna z mála či možná dokonce
jediná hráčka, která se představila na i na prvním MS U19 v roce 2019, kde se do
mezinárodních statistik zapsala šesti koši.

Kutná Hora soustředění - 7.-9.10. 2022

V kutnohorském sportovním centru Klimeška se během reprezentačního víkendu konalo
soustředění i pro věkovou kategorii do 19 let, kterou vede jako hlavní trenér David Konečný.
Celkem se na první akci v sezóně představilo 22 hráčů, kteří pod vedením hlavního trenéra a
jeho čtyř asistentů se zkušenostmi z reprezentačního dresu zahájili přípravu na vrchol sezóny,
kterým bude Mistrovství světa U19 2023, jež se bude konat během velikonočního víkendu ve
dnech 7.-9. dubna 2023 a čeští junioři budou obhajovat šesté místo z letošního šampionátu,
který se konal v Kutné Hoře.

Kostelec na Hané soustředění - 4.-6.11. 2022

První listopadový víkend proběhlo v Kostelci na Hané 2. soustředění reprezentace do 19let.
Naplánováno bylo několik taktických meetingů a 6 tréninkových jednotek. Program
soustředění začal v pátek večeří, krátkým meetingem, na kterém trenéři seznámili hráče s
programem soustředění a prvním společným tréninkem, na kterém si hráči připomněli
základní herní principy z minulého soustředění – střídavý asistent, odběh od koše, druhá
šance.

V sobotu po snídani hráči absolvovali 2. meeting na téma obrana a dopolední tréninkový
blok, na kterém si vyzkoušeli několik variant, jak bránit soupeře. Po obědě se naopak věnovali
variantám zahájení útoku, které jim hlavní trenér David Konečný představil na odpoledním
3.meetingu a následný trénink byl opět uvedením teorie do praxe. Večerní trénink trenéři
pojali lehčí a zábavnou formou – kontrola míče, nahrávky, soutěže.

Nedělní program byl herní, aby si trenéři ověřili, jak hráči chápou taktické pokyny z obou
dosud proběhlých soustředění.

Po posledním tréninku trenéři nominovali 7+7 hráčů a hráček na vánoční turnaj Korfbal
Challenge v Rotterdamu, který se koná na konci prosince a 9+9 pro jarní část přípravy.
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Mistrovství světa U19 2022

Nominace na turnaj

Muži:

Samuel Franzki, Vojtěch Holík, René Křupal, Roman Lisický, Martin Němeček, David Novák,
Tomáš Toufar

Ženy:

Vendula Bartošová, Veronika Čarvašová, Zuzana Herbstová, Tereza Němcová, Klára
Nováková, Jitka Pavlíčková, Adéla Zikmundová

Průběh turnaje
Juniorská reprezentace do 19 let se připravovala na Mistrovství světa ve své věkové kategorii,
které se poprvé v historii konalo mimo území Nizozemska. Právo hostit tento šampionát získal
Český korfbalový svaz již na rok 2021, ale stejně všechny ostatní velké mezinárodní akce, byl i
tento turnaj přesunut na rok 2022.

První velká juniorská akce se tak po covidové pauze konala v Kutné Hoře, kam nakonec
přijelo celkem 13 reprezentačních družstev, která byla rozdělena do čtyř základních skupin,
které svůj program odehráli během prvního hracího dne. Nejlepší osmička družstev následně
pokračovala turnajovým pavoukem od čtvrtfinále až do bojů o konečné umístění, které byla
na programu v rámci druhého a třetího dne.

Česká juniorská reprezentace vedená trenérem Jiřím Podzemským se ukázala ve velmi
dobrém světle a dokázala o jednu příčku vylepšit své umístění ze světového šampionátu v
roce 2019, kdy skončila na sedmém místě. V Kutné Hoře se dokázala po vítězství ve skupině
na Slovenskem 21:3 a porážce od favorizovaného Taiwanu 7:14 probojovat do čtvrtfinále,
kde nestačila na nejlepší družstvo světa Nizozemsko 7:37. Po vítězství nad Anglií 13:7 se Češi
probojovali do zápasu o konečné páté místo, kde ukázali bojovné srdce a zdánlivě ztracený
zápas vyrovnali. V poslední čtvrtině závěrečného utkání dokázali svěřenci trenéra
Podzemského vymazat šestikošové manko a necelé dvě minuty před koncem vyrovnat na
15:15. Konec zápasu však patřil nakonec Portugalcům, kteří mohli po výhře 15:17 slavit páté
místo a na českou reprezentaci zbylo místo šesté.

Výrazného individálního úspěchu dosáhla i nejmladší česká hráčka v reprezentačním výběru
Jitka Pavlíčková, která byla nejlepší střelkyní českého družstva, když zaznamenala celkem 18
košů a v tabulce střelkyň skončila na třetím místě, když ji předčila pouze taiwanská hvězda Fei
– Yi Su s 23 koši a nizozemská světová šampiónka Nikki Boerhout s devatenácti koši. Nejlepším
českým juniorem byl pak Vojtěch Holík s devíti koši a Tomáš Toufar s osmi.

Sestava české juniorské reprezentace se tvořila během několikaměsíční přípravy a vycházela
se širší nominace, která byla zveřejněna na stránkách Českého korfbalového svazu a
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obsahovala celkem 17 hráčů z ročníků narození 2003 – 2005. Před samotným šampionátem
byla finální nominace ještě doplněna o další dva hráče z výběru do 17 let, a to René Křupala
a Martina Němečka. Celkově tak velkým příslibem pro budoucnost českého korfbalu byl ten
fakt, že hned čtyři hráči z tohoto výběru patřili do výběru do 17 let a v kategorii do 19 let
budou moci reprezentovat Českou republiku ještě další dva roky.

Konečné pořadí turnaje

1. Nizozemsko

2. Belgie

3. Taiwan

4. Německo

5. Portugalsko

6. Česká republika 

7. Katalánsko

8. Anglie

9. Maďarsko

10. Slovensko

11. Malajsie

12. Polsko

13. Maroko

Korfball Challenge 2022

Nominace na turnaj

Muži:

Tomáš Hák, Vojtěch Holík, Martin Němeček, David Novák, Filip Šupík, Tomáš Toufar, František
Valenta

Ženy:

Veronika Čarvašová, Nikola Grygerová, Eliška Křížková, Jitka Pavlíčková, Marie Pražáková,
Jitka Štěpánová, Sofie Vojnová
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Průběh turnaje
V termínu od 27. do 28.12.2022 se v holandském Rotterdamu konal tradiční turnaj Korfbal
Challenge. Toho se zúčastnil i český výběr do 19 let pod vedením nového trenérského tria
David Konečný, Sára Sahatciu, Petr Galíček).

První den sehráli 7 zápasů, z toho 6 proti regionálním výběrům holandské mládeže, bojující o
nominaci do holandské reprezentace U17. Jeden zápas sehráli proti výběru Belgie do 17 let.
Všechna utkání byla velmi vyrovnaná, ale pouze jedno z nich pro český výběr skončilo
vítězně.

Druhý den nastoupila lvíčata do takzvaného malého semifinále, ze kterého bohužel po GG
odešla poražena. V posledním zápase turnaje, opět proti Belgii, se český tým střelecky trápil
a bohužel nestačil na soupeře a skončil tedy na 8. místě.

Komentář hlavního trenéra Davida Konečného: “Cílem turnaje bylo získat zkušenosti s velmi
kvalitními a vyrovnanými soupeři. Navíc jsme věděli, že intenzita hry bude na výrazně vyšší
úrovni, než se kterou se mohou setkat hráči v domácích soutěžích. Dále jsme chtěli zapojit do
naší hry trénované prvky a poznat, jak jsou schopni hráči tyto pokyny plnit. Neméně
podstatným prvkem bylo i sledování vzájemné možné spolupráce jednotlivých čtveřic.
Během turnaje jsme vystřídali snad všechny možné kombinace sestav, a i během zápasů
jsme se snažili vždy zapojit všechny hráče. Velmi pozitivně hodnotíme hru v obraně, kdy jsme
se snažili o těsnou obranu s prvky předobrany. A i v útoku se objevili pozitivní prvky hry, kterou
se chceme prezentovat - tedy rotace pozic hráčů, velmi blízká spolupráce hráčů mezi
sebou. Bohužel se také projevila velká slabina českého korfbalu, a to efektivita zakončení,
která byla během celého turnaje pouze 15%. Tuto nízkou úspěšnost přikládáme vysokému
tempu hry, na kterou nejsme zvyklí v Česku. Celkově turnaj hodnotím jako úspěšný, protože
splnil naše očekávání a věřím, že nabyté zkušenosti využijeme při MS, které bude v roce 2023
v belgickém Gentu.”

Konečné pořadí turnaje
1. Zuid-West

2. Noord

3. Noord-West

4. Zuid

5. Oost

6. West

7. Belgie

8. Česká republika 
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Talentovaná mládež
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Zásadními předpisy, které stanovují pravidla pro činnost trenérů a výběrů talentované
mládeže v korfbalu jsou Koncepce práce s talentovanou mládeží Českého korfbalového
svazu (dále jen „Koncepce“ a dále Koncepce rozvoje a vzdělávání trenérů). Oba
dokumenty schvaluje statutární orgán ČKS (Výkonný výbor ČKS) na základě Stanovami ČKS
předepsaných principů, tj. na základě návrhu členů ČKS nebo členů komisí ČKS. Dalšími
dokumenty, týkající se uvedeného okruhu, jsou rozhodnutí Výkonného výboru ČKS, části řádů
ČKS, Statut TMK a Ekonomická směrnice ČKS.

Systém a koncepce talentované mládeže

Systém a koncepce je postavena na zajištění kvalitních podmínek pro přípravu
talentovaných sportovců ve věkových kategoriích 13 – 21 let, zkvalitňování přípravy
potenciálních reprezentantů České republiky a zvyšování konkurenceschopnosti
reprezentace České republiky všech věkových kategorií. Součástí koncepce je mimo jiné
systém základní a sportovní výkonnostní činnosti mládeže. Podpora přípravy talentované
mládeže je zaměřena především na pravidelnou tréninkovou činnost, soustředění, tréninkové
srazy, přípravné sportovní akce, sportovní materiál a na odměny trenérů a realizačních týmu.

Talentovaná mládež v korfbalu je taková mládež, u které se talent spojuje s vysokou mírou
sportovních předpokladů, a na kterou jsou kladeny nároky na dosažení vysoké sportovní
výkonnosti. V korfbalu se jedná především o rychlost, obratnost, dovednosti a hráčskou
chytrost a techniku. Na tyto komponenty je třeba se zaměřit při výběru talentované mládeže
a další prací s ní.

Řízení systému, organizační struktura

Systém se opírá o Sportovní centra mládeže (SCM) realizovaná prostřednictvím stávajících
oddílů a Národní sportovní centra (NSC) realizovaná Českým korfbalovým svazem, v
organizované podpoře talentů ve věkových kategoriích 13 – 21 let. Centra si dávají za cíl
pomoci zkvalitnit a zintenzivnit přípravu jednotlivých hráčů v klubech i na národní úrovni.

ČKS, prostřednictvím statutárního orgánu, zodpovídá za organizační strukturu, obsahové
zaměření SCM a NSC a rozhoduje o rozdělení přidělených prostředků pro jednotlivá SCM a
NSC na základě priorit ČKS v práci s mládeží. Podklady k rozhodovacímu procesu směřují z
vlastních SCM, NSC a z názorů a doporučení Trenérsko-metodické komise ČKS. Samotné
řízení spadá do kompetence vedoucí osoby konkrétního SCM nebo NSC.

Vazba na reprezentaci under age kategorie

Český korfbalový svaz systematicky pracuje s následujícími kategoriemi talentované
mládeže: U15 (13 – 15 let), U17 (15 - 17 let), U19 (17 - 19 let), U21 (19 - 21 let). SCM jsou
zaměřena především na pravidelnou tréninkovou činnost, soustředění, přípravná utkání a
mezinárodní turnaje. NSC jsou zaměřena především na pravidelná soustředění vybraných
hráčů a hráček v rámci reprezentačních družstev.
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Způsob podpory

Financování se řídí Ekonomickou směrnicí Českého korfbalového svazu, konkrétně oddílem B.
Finanční zabezpečení ostatních akcí ČKS. Tato směrnice se vztahuje na akce finančně
zabezpečované ČKS, popřípadě oddíly pověřenými ČKS. Ve směrnici jsou pro účastníky
stanoveny limity na stravování, ubytování, příspěvky na úhradu jízdného a odměny při
pořádání školení.

Pro daný kalendářní rok je sestaven rozpočet svazu, který je členěn po dílčích kapitolách.
Rozpočet obsahuje konkrétní vyčíslení selektovaných souhrnných nákladů a výnosů všech
oblastí činnosti ČKS, včetně podpory činnosti v oblasti talentované mládeže. Rozpočet je
navrhován hlavními trenéry příslušných věkových kategorií a vedoucími center SCM podle
předem stanoveného konkrétního plánu činnosti, následně je korigován VV ČKS z důvodu
relativistického posouzení možností skutečných příjmů a výdajů a finálně pak schválen
Valnou hromadou ČKS.

Vlastní nakládání s finančními prostředky a účelové určení je realizováno na základě příkazu
k proplacení výdaje pověřeným členem Výkonného výboru ČKS a zároveň je kontrolováno
Revizní komisí ČKS.

Trenérské zajištění (vzdělávání, odpovědnost, smlouvy a jejich nastavení)

Požadavky na trenérské zajištění jsou uvedeny v Koncepci. SCM jsou řízena pověřeným
trenérem mládeže, který má platnou licenci ČKS (Licence C a vyšší). NSC jsou přímo řízena
příslušným svazovým trenérem mládeže ČKS.

Požadavky na vzdělávání a udržitelnost licence trenéra je definována Koncepcí vzdělávání
trenérů, definující nezbytné požadavky pro získání licence, tak i pro její udržitelnost. Korfbal je
prozatím amatérský sport a z tohoto ohledu je nutné přistupovat i na požadavky kladené na
trenéry, jelikož se z drtivé většiny jedná o osoby, které vykonávají trenérské služby společně se
svým hlavním občanským zaměstnáním.

Hlavního trenéra věkové kategorie NSC jmenuje a odvolává Výkonný výbor ČKS (statutární
orgán), podmínkou je platná licence B vydávaná VOŠ ČUS ve spolupráci s ČKS. Hlavní trenér
získá statut „trenér“ ve svazové aplikaci KAP, kde bude povinen komunikovat s hráči,
zadávat tréninky a posílat hodnocení hráčům. Za výběr hráčů do NSC zodpovídá hlavní
trenér příslušné věkové kategorie a je povinen jej zveřejnit na stránkách ČKS do 30.8.
příslušného kalendářního roku.

Odpovědnost trenérů vůči svazu se řídí Smlouvou o spolupráci učiněné na základě společné
dohody.

Odpovědnost center je dána Koncepcí a smlouvou včetně všech příloh uzavřenou na
příslušný kalendářní rok.
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Metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola

Obecná koncepce tréninkové přípravy ve SCM vychází z Koncepce. Doporučená
organizace přípravy je

● doplnění klubové přípravy hráče/hráčky (tréninky talentů nad rámec klubové
přípravy a s kvalitními trenéry)

● sportovní příprava v odpoledních hodinách nebo víkendových minikempech (mimo
školní výuku), a to nad rámec klubových tréninků.

● doporučený počet tréninkových jednotek korfbalu (vč. klubových tréninků): mladší
žáci  10 – 13 let: 3x týdně min. 1 hodina, starší žáci 13 – 16 let: 4x týdně min. 1 hodina

● k těmto tréninkovým jednotkám korfbalu se doporučuje rovněž přiměřená kondiční
příprava, vhodné jsou rovněž souvislé přípravné kempy (především v letní přípravě) a
regenerace

● spolupráce s osobním/klubovým/oddílovým trenérem hráče/hráčky

Doporučená organizace přípravy NSC, dle Koncepce, je následující:

● průběhu roku pořádá minimálně 12 tréninkových dnů pro každou kategorii
(reprezentační družstvo):

○ U15 (13 – 15 let)
○ U17 (15 - 17 let)
○ U19 (17 - 19 let)
○ U21 (19 - 21 let)

● obsahem je výhradně komplexní sportovní příprava (korfbal, kondiční příprava,
včetně testování, mentální příprava, regenerace apod.)

● organizovat přípravu s ohledem na finálové turnaje v jednotlivých kategoriích:
○ Evropský pohár pro kategorii U15
○ Světový pohár pro kategorii U17
○ Mistrovství světa pro kategorii U19
○ Mistrovství světa U21

● plán přípravy včetně hlavní akce sezóny je zveřejňován na webových stránkách ČKS
do 30.8. příslušného kalendářního roku.

● po každém zakončeném cyklu (hlavní sportovní akci) předává hlavní trenér VV ČKS
závěrečnou zprávu, která obsahuje detailní zhodnocení celého tréninkového cyklu,
analýzu individuálního a kolektivního výkonu jednotlivých hráčů s návrhem
budoucích plánů a koncepčních řešení.

Konkrétní naplnění koncepce v průběhu jednoletého cyklu náleží vedoucímu trenérovi
příslušnému střediska, který je zodpovědný za organizaci a plnění sportovní přípravy ve
středisku.

U SCM probíhá pravidelná měsíční konzultace s jedním z hlavních trenérů NSC, který reviduje
tréninkový proces a diskutuje o něm s trenéry SCM.
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Každý hráč zařazený do NSC dostává minimálně jedno hodnocení výkonnosti včetně
doporučení budoucích nácviků do KAP (aplikace Českého korfbalového svazu). Externím
šířením (velký obsah dat) jsou k dispozici video rozbory s analýzou výkonu.

Dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování)

Pravidla kontroly jsou plně v gesci odpovědných osob, tedy hlavních trenérů SCM
(uvedených ve schváleném projektu) či NSC (jmenovaných VV ČKS).

Kontrola SCM probíhá na základě závěrečné zprávy, kdy na základě jejího obsahu, je
uzavřena smlouva na následující rok. Kontrola NSC je opět na základě závěrečné zprávy a
na základě hodnocení dosažených sportovních výsledků.

Zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace)

Zdravotní zajištění je vnímáno jako důležitá součást každého tréninkového procesu. Snahou
je zajistit ke každé tréninkové jednotce kvalifikovaného lékaře či fyzioterapeuta, leč tento
požadavek není zatím zakotven v předpisech ČKS. Členům sportovních center jsou dále
doporučována rehabilitační a kompenzační cvičení, včetně doporučení na využívání
regeneračních programů.

Výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu

Podmínky zařazení hráčů SCM jsou specifikovány přímo příslušným SCM a jsou součástí
žádosti o prodloužení smlouvy na následující kalendářní rok. Legislativní opora je v Koncepci
a ve vůli statutárního orgánu uzavřít s žadatelem smlouvu.

Kritéria pro zařazení hráčů a hráček do NSC jsou definovány v Koncepci a jsou následující:

● věk 13 – 21 let,
● perfektní zdravotní stav (platnou zdravotní prohlídku dle vyhlášky č. 391/2013 Sb.),
● souhlas zákonného zástupce se zařazením do NSC (v případě mladších 18 let)
● hráči a hráčky přijímají Etický kodex reprezentanta České republiky v korfbalu jako

morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech reprezentantů
vůči sobě, spoluhráčům i protihráčům, partnerům, veřejnosti a Českému svazu
korfbalu (dále jen ČKS) samotnému

Za výběr hráčů do NSC zodpovídá hlavní trenér příslušné věkové kategorie a je povinen jej
zveřejnit na stránkách ČKS do 30.8. příslušného kalendářního roku. Nominovaní hráči jsou
zařazeni do svazové aplikace KAP a získávají statut „reprezentant“. Zde mají všechny
informace o kempech i aktuálních kondičních trénincích, které mají plnit a o hodnocení
svých výkonů včetně osobního přístupu k tréninku a hře.

Počet nominovaných hráčů v jednotlivých kategoriích je následující:

● U15 (13 – 15 let) – min. 16 – max. 40
● U17 (15 - 17 let) – min. 16 – max. 40
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● U19 (17 - 19 let) – min. 16 – max. 32
● U21 (19 - 21 let) – min. 16 – max. 32

Věkové kategorie U15, U17, U19 a U21 jsou stanoveny podle kategorizací soutěží ČKS a
mezinárodních turnajů organizovaných mezinárodní federací. Díky tomu je měřitelná
sportovní výkonnost vůči ostatním zemím.

Vyhodnocení péče o talentovanou mládež

Vyhodnocení bude rozděleno do 2 oblastí. V první je vyhodnocení vztaženo zejména k NSC,
informace jsou doplněny o krátké komentáře vzhledem k SCM. Samotná závěrečná zpráva
každého SCM je přiložena v druhé části. Zprávy SCM nejsou striktně řazeny dle navržené
struktury, nicméně požadované informace obsahují.

Řízení systému, organizační struktura

Zásadní úlohu v péči o talentovanou mládež sehrála v roce 2022 NSC vedená Českým
korfbalovým svazem. Poprvé v historii korfbalu byl spuštěn pilotní provoz SCM v Brně a
Ostravě.

NSC byla řízena prostřednictvím hlavních trenérů. Sekretariát ČKS prováděl pro každou
kategorii pomocné a servisní služby spočívající v rezervaci sportovních kempů, realizaci
plateb, vždy však na základě rozhodovacích úkonů hlavního trenéra sportovní jednoty
(kategorie). Ekonomické limity pro kapitolu talentované mládeže byly dány na základě
rozhodnutí NSA ve věci dotačního titulu podpory pro ČKS a dále na základě schváleného
rozpočtu Valné hromady Českého korfbalového svazu. Kontrolní mechanismy zajišťoval v
průběhu celého roku Výkonný výbor ČKS, který průběžně hodnotil činnost jednotlivých
věkových kategorií a byl informován o nejbližších aktivitách. V roce 2022 proběhlo jedno
společné setkání členů Výkonného výboru se všemi členy realizačních týmu všech věkových
družstev (23.5.2022), dále pak proběhlo individuální setkání s jednotlivými kategoriemi, U15
květen, listopad 2022, U17 květen, červenec, listopad, prosinec 2022, U19 září, prosinec 2022,
U21 listopad 2022.

Vazba na reprezentaci under age kategorie

Kategorizace je apriori nastavena na kategorizaci preferovanou mezinárodní korfbalovou
federací, tedy U15, 17, 19 a 21. Tomuto odpovídala kategorizace ve NSC v roce 2022, na
kterou je plynule navázáno i v roce 2023. V uvedených kategoriích se ČKS účastní
mezinárodních soutěží, konkrétně U15 ME na Slovensku, U17 Světového poháru v Holandsku,
U19 Mistrovství světa v České republice. Kategorie U21 zůstala v roce 2021 bez účasti z
důvodu organizačních nepřesností a zmatků v termínu a místu pořádání akce ze strany
mezinárodní korfbalové federace.

SCM zřízené prvním rokem za účelem zkvalitnění herních návyků hráčů s vidinou jejich lepši
implementace do NSC byly kategorizovány ve věku U13 a U16.
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Způsob podpory

Pro všechny věkové kategorie platily v roce 2022, tak jako v minulých letech, stejné
podmínky. Ekonomická podpora spočívala v úhradě nákladů na vlastní tréninkový proces, tj.
úhrada sportoviště, nákladů na ubytování a stravu v rámci sportovního soustředění, úhrada
trenérů II.třídy a cestovného realizačnímu týmu. Náklady na dopravu hráčů nejsou ze strany
ČKS hrazeny. V případě mezinárodních turnajů (MS, ME, Světový pohár) se jednalo o úhrada
nákladů na účast při hlavní mezinárodní akci, spočívající v dopravě na místo, úhradu
nákladů na ubytování a stravu, lokální transport a v úhradě startovného. Hlavní část příjmové
složky rozpočtu spočívala v dotačním titulu NSA v oblasti talentované mládeže, nicméně díky
nákladnosti přípravy byla část výdajů (odhad cca 25%) hrazena z vlastních zdrojů.

V případě SCM nebyla ze strany ČKS realizována ekonomická podpora. Nabídky ČKS na
podporu ani jedno centrum nevyužilo.

Trenérské zajištění

Trenérské zajištění vycházelo z platných mandátů stanovených Výkonným výborem ČKS.
Základním požadavkem je kladen na certifikaci hlavního trenéra každého výběru licencí
trenéra korfbalu II.třídy, případně, aby uchazeč byl ve fázi jejího studia.

Pro rok 2022 bylo obsazení trenérů následující:

● U21 – vedením pověřen Ivo Kracík
● U19 – Jiří Podzemský, asistent Milan Čejka, s platností mandátu do 04/2022
● U19 – David Konečný, asistenti Petr Galíček, Sára Sahatciu, Alexandr Vyroubal,

Kristýna Holubčíková, s platností mandátu od 05/2022
● U17 – Lukáš Filip, asistenti Klára Zábojová, Barbora Dvořáková, Zuzana Maňáková

(Adéla Dufková)
● U15 – Martin Šnévajs, Renata Havlová, asistenti Josef Valenta, Tomáš Buriánek,

Vojtěch Ošťádal

Metodika a koncepce tréninkového procesu, její kontrola

Hlavní preference herního stylu je definována pro kategorii U19, která je stěžejní věkovou
kategorií v rámci vývoje sportovní vyspělosti hráče v korfbalu. Nižší kategorie mají jasně
nastavené mantinely, pro budoucí osobní vývoj, popsané parametry a jejich zvládnutí jsou
bezpodmínečně nutné pro každého hráče pro bezproblémový přechod do kategorie
dospělých.

Hlavní trenéři zároveň monitorují hráče v rámci činnosti v SCM (minimálně jednou měsíčně) a
v rámci soutěží ČKS (zpravidla každé ligové kolo ČDKE a STŽ). V rámci pozorování jsou je
hráčům poskytnuta opětovná zpětná vazba formou osobního pohovoru.

Po ukončení každé akce je preferováno u starších věkových kategorií U17 a U19 zaslání
písemného hodnocení každého hráče do korfbalové aplikace (KAP).
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Dohled nad kondičním rozvojem (trenéři, testování)

Kondiční aspekt prioritně řeší SCM. Hráči zapojeni do NSC více individuálně, díky omezeným
možnostem při společném setkávání se.

Pravidla kontroly jsou plně v gesci odpovědných osob, tedy hlavních trenérů SCM
(uvedených ve schváleném projektu) či NSC (jmenovaných VV ČKS).

Z hlediska dohledu nad kondičním rozvojem, který je nedílnou součástí přípravy každého
jednotlivce, probíhá v rámci reprezentačních soustředění talentované mládeže pravidelné
testování fyzické připravenosti členů výběrů. V rámci prvních soustředění širších výběrů se
testují dynamické schopnosti, vytrvalostní schopnosti a rovněž silové schopnosti zaměřené
především na posílení středu těla, a to u reprezentačního výběru do 15 let. U výběrů starších
přibývá ještě měření absolutního výskoku a jeho posunu v čase – zejména doskokoví hráči
mají individuální cíle, které jsou stanoveny na základě fyzického vzrůstu, dosahu z místa a
možného dosahu při výskok z místa či z nákroku.

Ke kondičnímu rozvoji se přidávají i střelecké testy měřící úspěšnost střelby po pohybu
opakovaně ze stejné vzdálenosti 4 metrů za košem a šesti metrů před košem. Nutné zapojení
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koordinace celého těla je pak testováno střelbou ze vzdálenosti 9 metrů od koše z místa,
která již musí být dosažitelná pro hráče ve věkové kategorii do 17 let, ale vyžaduje
dynamickou přípravu a zapojení svalů od dolních končetin, přes střed těla až končetiny horní.

Zdravotní zajištění (fyzio, rehabilitace)

Zdravotní zajištění je vnímáno jako důležitá součást každého tréninkového procesu. Snahou
je zajistit ke každé tréninkové jednotce kvalifikovaného lékaře či fyzioterapeuta, leč tento
požadavek není zatím zakotven v předpisech ČKS. Členům sportovních center jsou dále
doporučována rehabilitační a kompenzační cvičení, včetně doporučení na využívání
regeneračních programů.

Během přípravných soustředění výběrů talentované mládeže byla zajištěna přítomnost
fyzioterapeuta na tréninkových jednotkách (Adéla Dufková, Jakub Novotný) a s
reprezentačním výběrem talentované mládeže U17 cestovala fyzioterapeutka i na vrchol
sezóny – tedy na Světový pohár U17, který se tradičně koná v Eindhovenu. Reprezentace
České republiky tak následuje trend nejlepších světových družstev, u nichž je důležitost
fyzioterapeuta dlouhodobě považována za velmi vysokou a je nezbytnou součástí každého
národního výběru. Odborné využití fyzioterapeutického doprovodu je jak v předzápasové
přípravě, tak ve fázi rekonvalescence a případné okamžité rehabilitace v době mezi zápasy
či po zápasovém zatížení, které je na těchto kratších turnajích velmi intenzivní.

Výběr zařazení dětí a mládeže do systému talentované mládeže svazu

V nejmladší věkové kategorii je pro úvod přípravného cyklu zaslána nabídka do klubů, na
nominaci hráčů na první dvě soustředění. Po rekognoskaci jejich výkonnosti proběhla
postupná selekce k následnému finálnímu procesu, zakončeném účastí na vrcholné
mezinárodní akci sezóny. Cyklus probíhá v rámci školního roku. Úvodní cyklus (široká příprava)
tedy probíhá ve druhé polovině roku, finální příprava pak v první polovině následujícího roku.

V ostatních věkových kategoriích probíhala úvodní širší nominace po konzultaci s trenérem
nižší věkové kategorie, skautingu hráčů v rámci soutěžních zápasů a na základě konzultací s
klubovými trenéry v příslušných věkových kategoriích, kdy pro širší reprezentační výběr
talentované mládeže U17 byla úvodní selekce vytvořena z hráčů účastnících se 1.Ligy
starších žáků U16 a České dorostenecké korfbalové extraligy U19.

Pro úvodní širší nominaci do reprezentačního výběru U19 se vedle hráčů nastupujících v
České dorostenecké korfbalové extralize též selekce probíhá z hráčů nastupujících současně
i v soutěžích dospělých – v České korfbalové extralize a v 1.České korfbalové lize.

Nominace hráčů do SCM je řešena v samostatné příloze. Podmínky si stanovují jednotlivá
SCM na základě vlastních předpisů, ale jejich zařazení je konzultováno s reprezentačními
trenéry, kteří jsou následně průběžně informováni o průběhu tréninkového procesu.
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U17 Juniorská reprezentace výběru talentované mládeže

Výběr talentované mládeže ve věkové kategorii do 17 let se připravoval na vrchol své
sezóny, kterým byl Světový pohár U17, který se po dvou vynechaných ročnících z důvodu
celosvětové pandemie, konal tradičně v nizozemském Eindhovenu. Příprava širšího výběru
probíhala na dvou jarních soustředěních, které byla vedeny realizačním týmem hlavního
trenéra Lukáše Filipa, asistentkami Klárou Zábojovou, Barborou Dvořákovou, vedoucí týmu
Zuzanou Maňákovou a fyzioterapeutkou Adélou Dufkovou.

Širší nominace výběru talentované mládeže U17 na rok 2022
Muži: Arnet Šimon, Hák Tomáš, Holík Lukáš, Jokl Antonín, Křupal René, Malina Kryštof, Mazour
Matyáš, Moláček Matěj, Němeček Martin, Rutar Matěj, Šupík Filip, Theissig Jan, Toufar Tomáš,
Vedral Štěpán, Vepřek Matyáš

Ženy: Benešová Doriana Stella, Buriánková Lenka, Dobiášová Marie, Ehrenbergerová
Andrea, Fábková Anna, Grygerová Nikola, Janáková Zuzana, Kopišová Kristýna, Křížková
Eliška, Mamulová Barbora, Michálková Ester, Němečková Adéla, Pařilová Natálie, Pavlíčková
Jitka, Sakalíková Ema, Štěpánová Jitka, Vanclová Ema, Vojnová Sofie, Vojtová Nina

Program přípravy výběru talentované mládeže U17
● 18.-20.3. 2022 Kutná Hora soustředění

● 27.-29.5. 2022 přípravný mezinárodní turnaj Czech Open U17 2022 v Ostravě

● 17.-19.6. 2022 Prostějov soustředění

● 2.-3.7. 2022 Světový pohár U17 2022

● 7.-9.10. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 28.12. 2022 Rotterdam Talent Korfbal Challenge 2022

Kutná Hora soustředění - 18.-20.3. 2022

Společnému přípravnému soustředění reprezentačních výběrů České republiky ve věkových
kategoriích U17 a U19 proběhlo v Kutné Hoře, kde se svěřenci hlavních trenérů Lukáše Filipa a
Jiřího Podzemského připravovali a kde oba reprezentační výběry ve Sportovním centru
Klimeška absolvovaly po deseti tréninkových hodinách.

K vidění byly i tréninkové zápasy mezi oběma výběry, které se vyznačovaly maximálním
nasazením. Pro oba výběry se jednalo o první setkání v roce 2022, kdy na oba výběry čeká
vrcholná akce. Pro reprezentační výběr do 17 let se bude jednat o Světový pohár U17, jež se
na začátku července uskuteční v Nizozemsku a pro reprezentaci U19 pak Mistrovství světa
U19 2022, jež budou moci čeští i zahraniční diváci navštívit právě ve Sportovním centru
Klimeška v Kutné Hoře ve dnech 15.-17. dubna.
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Po vzájemné domluvě obou hlavních trenérů byla vytipována šestice typově vhodných
hráčů z výběru do 17 let (Hák, Kopišová, Křupal, Němeček, Pavlíčková, Štěpánová), kteří se
ve druhé části přípravného soustředění zapojili do družstva vyšší věkové kategorie a
dostanou tak šanci bojovat o místo ve finální nominaci na JMS 2022.

Reprezentaci ČR U19 čekají v dubnu ještě dvě přípravná víkendová soustředění, ve kterých
se bude rozhodovat o konečné nominaci na domácí světový šampionát a další akcí
reprezentačního výběru U17 bude plánovaný turnaj čtyř reprezentačních družstev, jež je
naplánován na konec května do Ostravy.

Přípravný mezinárodní turnaj Czech Open U17 2022 v Ostravě - 27.-29.5. 2022

Poslední květnový víkend patřil mezinárodnímu turnaji CZECH KORFBALL OPEN U17, kterého se
nakonec zúčastnila čtyři družstva, když trojici reprezentačních družstev ČR, Maďarsko,
Slovenko doplnil výběr Sportovního centra mládeže Ostrava, pro něž se jednalo o první
představení na mezinárodní scéně. Český reprezentační výběr U17, který pojal tento turnaj
jako herní přípravu před vrcholem sezóny, jímž je World Cup U17 2022 v nizozemském
Eindhovenu, turnaji zcela dominoval a zakončil jej s celkovým skóre 111:15. Reprezentační
trenér Lukáš Filip ladil sestavu směrem k finálovému duelu turnaje, ale zároveň i k prvnímu
zápasu na Světovém poháru, kde nastoupí jeho svěřenci v Eindhovenu v sobotu 2.července
v 9.30 proti Portugalsku. Statistiky z přípravného turnaje ukazují, že čeští junioři dokázali vystřelit
za 4 zápasy celkem 437 střel a jejich úspěšnost byla více než 25 %. Znepokojující je pro
trenérský tým však úspěšnost při proměňování donášek, která byla pouze 40 %, když ze 45
pokusů jen 18 skončilo košem.

Prostějov soustředění - 17.-19.6. 2022

Poslední přípravné soustředění reprezentačního výběru talentované mládeže ve věkové
kategorii do 17let proběhlo během víkendu v Prostějově. Již za deset dní totiž odlétá finální
výběr na vrcholnou akci tohoto roku, kterou je Světový pohár 2022, který se tradičně
uskuteční v nizozemském Eindhovenu.

Svěřenci reprezentačního trenéra Lukáše Filipa si během soustředění vyzkoušeli model zápasů
tak, jak tomu bude přímo na turnaji, kdy je v sobotu čeká hned 5 zápasů v základní skupině.
V sobotu totiž reprezentační lvíčata absolvovala dva přípravné duely proti reprezentačnímu
výběru U15 a další dva proti mistrovskému družstvu letošní extraligové sezóny-proti SK RG
Prostějov, kde se představila na palubovce i čtveřice elitních hráčů, kteří se připravují na
Světové hry 2022.

Zatímco obě utkání proti mladším reprezentačním kolegům “sedmnáctka” přesvědčivě
vyhrála, čekal je obrovský výkonnostní skok v podobě střetnutí s nejlepšími hráči elitní
kategorie, kteří jasně ukázali, že jsou aktuálně ve špičkové formě. Obě střetnutí vyhrálo jas e
prostějovské družstvo, ale reprezentační lvíčata mohla slavit alespoň dílčí úspěch v podobě
vítězství v poslední dvanáctiminutovce.
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Kostelec na Hané soustředění - 7.-9.10. 2022

Druhý říjnový víkend patřil plně přípravě mládežnických výběrů talentované mládeže. V
Kostelci na Hané, kde tradičně probíhají reprezentační srazy korfbalových výběrů, se
společně připravovaly výběry nejmladších lvíčat. Reprezentační výběr do 17 let se sešel na
začátku nové sezóny v širší sestavě, když trenér Lukáš Filip nominoval na první soustředění
celkem 12 juniorek a 12 juniorů, z nichž užší výběr ještě před koncem roku 2022 pojede na
mezinárodní přípravný turnaj Talent Korfbal Challenge do nizozemského Rotterdamu.

Světový pohár U17 2022

Nominace na turnaj

Ženy

Lenka Buriánková, Anna Fábková, Zuzana Janáková, Kristýna Kopišová, Eliška Křížková,
Natálie Pařilová, Jitka Pavlíčková, Sofie Vojnová

Muži

Tomáš Hák, Lukáš Holík, René Křupal, Matyáš Mazour, Martin Němeček, Matěj Rutar, Tomáš
Toufar

Průběh turnaje
Juniorská reprezentace ve věkové kategorii do 17 let 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
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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.

V rámci přípravy na tento vrchol sezóny bylo v širší nominaci celkem 34 hráčů a hráček, se
kterými realizační tým tohoto reprezentačního juniorského výběru pracoval.

Konečné pořadí turnaje
1. Nizozemsko

2. Belgie

3. Taiwan

4. Česká republika 

5. Katalánsko

6. Anglie

7. Německo

8. Slovensko

9. Portugalsko

10. Malajsie

11. Maďarsko

Korfbal Challenge Talent 2022 - 28.12. 2022

Nominace na turnaj

Ženy

Buriánková Lenka, Benešová Doriana Stella, Janáková Zuzana, Michálková Ester, Pařilová
Natálie, Valentová Pavlína

Muži

Holík Lukáš, Jankovič Adam, Křupal René, Mazour Matyáš, Slezák Lukáš, Theissig Jan

Průběh turnaje
Poprvé od roku 2017 se na tomto výše zmíněném turnaji představil i český reprezentační
výběr talentované mládeže ve věkové kategorii do 17 let pod vedením trenéra Filipa.
Reprezentace absolvovala po úspěšném vystoupení na Světovém poháru v červenci 2022
jedno přípravné soustředění a realizační tým vybral dvanáct hráčů na tento prestižní turnaj. V
nabitém programu se dnes Češi v základní skupině postupně utkali s regionálními výběry Het
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Oosten (14:3), Midden Nederland (14:9) a De Vallei (14:8). Po výborných výkonech tak vyhráli
svou základní skupinu a v semifinále vyzvali druhý tým druhé skupiny Rotterdam, který porazili
12:7 a čekalo je velké finále. Reprezentační sedmnáctka zvládla i tento zápas, i když v úvodu
prohrávala 0:4, ale do poločasu vstupovala již s náskokem dvou košů a nakonec vyhrála i
poslední zápas výrazně 17:8 a mohla slavit historicky nejlepší umístění dosažené českým
výběrem na Korfball Challenge.

Konečné pořadí turnaje
1. Česká republika

2. Midden

3. Rotterdam

4. Eindhoven

5. Het Oosten

6. De Venen

7. De Vallei

8. De Huuze
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U15 Juniorská reprezentace výběru talentované mládeže

Výběr talentované mládeže ve věkové kategorii do 15 let, který je nejmladší věkovou
kategorií, jež je neprávem trochu opomíjena ze strany Mezinárodní korfbalové federace IKF,
se připravoval na vrchol své sezóny, kterým bylo venkovní Mistrovství Evropy U15 2022. Poprvé
se tento šampionát konal na Slovensku a poprvé nebyl spolupořádán současně s plážovým
turnajem, který vždy v minulosti tvořil doplňkový program.

Příprava širšího výběru probíhala na soustředěních určených pro široké výběry na základě
prvotních výběrů ze strany jednotlivých klubů. Realizační tým tohoto výběru vedl hlavní trenér
Martin Šnévajs společně s asistenty Josefem Valentou, Tomášem Buriánkem a Vojtěchem
Ošťádalem, vedoucím družstva byla Renata Havlová.

Širší výběr výběru talentované mládeže do 15 let zahrnoval celkem 64 mladých sportovců z
ročníků narození 2007 a 2008.

Širší nominace výběru U15 pro rok 2022:

Ženy:

Vendula Rozkošná, Klára Vajdečková, Pavlína Koudelná, Ivana Zbořilová, Valérie Marcinová,
Petra Matějíčková, Eliška Olšarová, Nela Holaňová, Karolína Kusynová, Johana Robenková,
Kateřina Holubová, Barbora Anna Filipová, Michaela Krpcová, Veronika Beránková, Daniela
Nguyen, Kateřina Smržová, Barbora Broučková, Ludmila Forštová, Petra Myšková, Lucie
Kovandová, Ema Procházková, Veronika Matějková, Adéla Havlíková, Laura Kmoníčková,
Simona Siňorová, Julie Privarčáková, Nela Brechtová, Anežka Přichystalová, Klára
Cholavová, Lucie Dostálová, Barbora Havlová, Kateřina Malinová, Adéla Rybková, Marie
Matejová, Julie Oplatková, Zuzana Plášková, Lenka Buberníková, Lucie Jelenová, Anežka
Ševčíková, Kristýna Čtvrtečková, Alena Kuncová

Muži:

Adam Fidler, Adam Jankovič, OndřejPoslušný, Matěj Rozkošný, Jakub Stach, Daniel Prchal,
Daniel Šnaur, Lukáš Slezák, Michael Stonawski, Jakub Pavlát, Marek Škrobal, Jakub Šťastný,
Jakub Hlad, Eliáš Havlík, Jindřich Bloudíček, Daniel Císař, Filip Drechsler, Viktor Kalášek, David
Sotolář, Martin Fábek, Jakub Ježek, Tobiáš Vojna, Jan Geťko,

Program přípravy výběru talentované mládeže U15
● 11.-13.3. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 20.-22.5. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 17.-19.6. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 1.-3.7. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 13.-17.7. 2022 Mistrovství Evropy U15 2022 - Kremnica
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● 7.-9.10. 2022 Kostelec na Hané soustředění

● 4.-6.11. 2022 Kostelec na Hané soustředění

Kostelec na Hané soustředění 11.-13.3. 2022

Poprvé v roce 2022 se konalo soustředění některého z reprezentačních výběrů, když se
během druhého březnového víkendu v Kostelci na Hané sešel širší výběr talentované
mládeže do 15 let. Pod vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse se palubovce, ale i na
venkovním oválu, představilo 43 adeptů reprezentačního dresu, kteří bojují a budou bojovat
o závěrečnou nominaci na Mistrovství Evropy U15 2022, které by se mělo konat na Slovensku.

Kostelec na Hané soustředění 20.-22.5. 2022

Uplynulý víkend se konalo přípravné soustředění nejmladší v ěkové kategorie talentované
mládeže Českého korfbalového svazu, když se pod vedením hlavního trenéra Martina
Šnévajse setkal užší reprezentační výběr U15, který se připravuje na vrchol této sezóny, kterým
bude Mistrovství Evropy U15 2022. Více než dvě desítky mladých sportovců se intenzivně
připravovaly v Kostelci na Hané, kde před výše zmíněným vrcholem sezóny, jež se bude
konat na Slovensku, se znovu svěřenci trenéra Šnévajse sejdou opět v červnu. Náplní víkendu
byly nejen nácviky korfbalových dovedností, ale i fyzická průprava, která bude na
nadcházejícím ME U15 2022 velmi důležitým faktorem úspěchu, neboť se hraje formou
korfbal4.

Kostelec na Hané soustředění 17.-19.6. 2022

V Kostelci na Hané se konalo přípravné soustředění výběru talentované mládeže do 15 let.
Tento výběr se pod vedením reprezentačního trenéra Martina Šnévajse připravuje na
venkovní Mistrovství Evropy U15 2022, které se bude konat v polovině července na Slovensku,
kam naše reprezentace pojede v roli obhájce titulu z loňského roku, kdy opanovala ME 2021
v beach korfbalu, který však tentokráte na programu nebude, neboť slovenští pořadatelé
mají k dispozici pouze travnaté hřiště a poprvé v historii tak bude tato věková kategorie bez
plážového turnaje.

Kostelec na Hané soustředění 1.-3.7. 2022

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.

Kostelec na Hané soustředění 7.-9.10. 2022

Druhý říjnový víkend patřil plně přípravě mládežnických výběrů talentované mládeže. V
Kostelci na Hané, kde tradičně probíhají reprezentační srazy korfbalových výběrů, se
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společně připravovaly výběry nejmladších lvíčat. Realizační tým nejmladší věkové kategorie
U15 pod vedením hlavního trenéra Martina Šnévajse přivítal celkem 46 nadějí z celé České
republiky, když nejpočetnější zastoupení měli mladí sportovci z Prostějova a z Brna.

Kostelec na Hané - soustředění 4.-6.11. 2022

Na domácí scéně byl první listopadový víkend věnován reprezentačním přípravným
soustředěním, která probíhala v Kostelci na Hané, kde se společně připravoval užší výběr do
15 let, kde se představilo na tři desítky nejlepších korfbalových nadějí z celé České republiky.

Mistrovství Evropy U15 2022

Nominace na turnaj

Ženy:

Barbora Havlová, Valerie Hudec, Klára Cholavová, Kateřina Malinová, Marie Matejová, Petra
Matějíčková, Vendula Rozkošná, Simona Siňorová, Klára Vajdečková, Ivana Zbořilová

Muži:

Jindřich Bloudíček, Adam Fidler, Jakub Hlad, Adam Jankovič, Ondřej Poslušný, Matěj
Rozkošný, Lukáš Slezák, David Sotolář, Jakub Štastný, Tobiáš Vojna

Průběh turnaje
Český reprezentační výběr ve věkové kategorii do 15 let byl nejúspěšnější zemí na Mistrovství
Evropy U15 2022, kam cestoval 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 český 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.

Během přípravy bylo zapojeno celkem 64 mladých korfbalových nadějí na základě výběru
jednotlivých korfbalových klubů, a to z ročníků narození 2007 a 2008.
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Konečné pořadí turnaje ME U15
1. Nizozemsko

2. Česká republika 

3. Maďarsko

4. Portugalsko

5. Slovensko

6. Německo

7. Polsko

8. Katalánsko

Konečné pořadí turnaje Rising Stars U15
1. Česká republika 

2. Německo

3. Maďarsko

4. Slovensko

5. Portugalsko

6. Katalánsko

7. Polsko
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SCM Brno
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SCM Koblov
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