
„Postupy na ME bereme jako úspěch, nyní chceme ale ještě výše,“ 

říká reprezentační šéf Jakub Novotný 

Český volejbal nebude ani v příštím roce chybět na prestižních evropských šampionátech! Jak 

mužské, tak ženské reprezentaci České republiky se totiž v uplynulých dnech podařilo úspěšně 

absolvovat kvalifikační cykly a postoupit na ME. Mužský celek si pod vedením renomovaného 

španělského trenéra Miguela Falasci zajistil přímý postup na šampionát vítězstvím v kvalifikační 

skupině F, ve které za sebou nechal silné celky Estonska, Rumunska či Makedonie, ženy pak 

úspěšně absolvovaly třetí kvalifikační fázi - tzv. baráž, ve které vyřadily ve dvojutkání tým 

Slovenska. Oba mladé reprezentační celky koordinoval, a na většině zápasů i osobně podporoval, 

také vedoucí úseku seniorských reprezentačních družstev a bývalý vynikající reprezentační 

univerzál Jakub Novotný, kterého jsme požádali o zhodnocení obou uplynulých kvalifikací. 

Jakube, počátkem letošního roku jste nastoupil do funkce vedoucího seniorských reprezentačních 

celků ČR, nyní s nimi slavíte první úspěch, jak byste jejich působení v obou kvalifikací zhodnotil?  

„Úspěch to rozhodně je! Je potřeba si uvědomit, že máme již po třetí za sebou obě družstva na ME. 

To nikdo nemá. Muži chyběli na ME jen v roce 2007, jinak tam jsou neustále. Ženy pak jen v letech 

1999 a 2005. Když fotbalisté postoupí na EURO, je to národní svátek. Važme si toho, že pro nás je to 

zatím standard. Ale také je jasné, že chceme výše. Uvidíme co bude možné.“ 

Když se zaměříme na mužskou reprezentaci, ta zvládla evropskou kvalifikaci poměrně suverénně, 

kdy si zajistila postup ještě před posledním zápasem. Čekal jste takový příjemný vývoj přes startem 

kvalifikace? 

„Ne, nečekal a byl jsem mile překvapen. Popravdě jsem se Estonců a Rumunů bál, ale kluci to zvládli. 

Družstvo, které bylo nově složeno, a s několika mladými najednou, získalo sebedůvěru a odehrálo to s 

přehledem. Pomáhá k tomu i klid trenéra Falasci při jednotlivých zápasech. Vím, co prožívá, ale 

najevo toho moc nedá. Je to velký profesionál.“  

Zdá se tedy, že angažování světově uznávaného španělského trenéra Miguela Falasci byl ten 

správný krok, že?  

„Udělal jsem spoustu chyb všude jinde, ať už v klubu nebo i při této práci. Ale tohle chyba myslím 

nebyla! Bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal zatím. Je také vidět, jak se toho 

celý realizační tým výborně zhostil.“ 

Poměrně velké obavy panovaly před startem kvalifikace zejména z celku Estonska. Nevyzpytatelné 

bylo i Rumunsko, zvláště na jejich domácím turnaji. Reprezentanti to ale zvládli poměrně 

s bravurou, v čem byl podle Vás český celek lepším, než tito soupeři? 

„Byl lépe připraven. Lépe využil svůj potenciál a lépe se popral se svými nedostatky. Potenciálem 

myslím například údernost smečařů a univerzálů. Nedostatky byly zase v jiných činnostech. Navíc 

družstvo zvládlo první - nejtěžší utkání. A to zase souvisí s prací a klidem realizačního týmu. Falasca 

mi nedávno řekl: „Když máš odpracováno, jseš si v krizových momentech jistější a klidnější, méně se 

bojíš. A to platí i pro družstvo.“  



Nakonec se povedlo dovést i reprezentační výběr žen na Mistrovství Evropy 2017, byť musel po 

nevydařeném závěrečném utkání druhé kvalifikační fáze ve Slovinsku absolvovat baráž. V ní ale 

předvedla česká děvčata, zejména v domácím utkání se Slovenskem, výborný výkon a dala dobrý 

základ pro postup na evropský šampionát. Ukázaly Vám, že i ony mají před sebou velmi slušnou 

budoucnost? 

„Tady je situace složitější a musíme ji dobře zanalyzovat. Nicméně jsme na ME a to se počítá. Zvládlo 

se to i po odchodu pana Waibla a zase to bylo hlavně díky hráčkám a realizačnímu týmu okolo. 

Družstvo žen je postaveno na mladších smečařkách, pomohl příchod Anety Havlíčkové, která zvládla 

důležité momenty baráže. Je ale také pravda, že nás tady čeká spousta práce, musíme to probrat s 

trenérem.“ 

Po nečekaném odchodu německého trenéra Waibla od reprezentačního družstva žen se kormidla 

ujal jeho asistent Zdeněk Pommer ml. O něm se mluví jako o jednom z velmi talentovaných 

českých trenérů, na kterých by český národní tým měl v budoucnu stavět. Navíc je znám svou 

přátelskou a pohodovou povahou, která zřejmě také zahrála svou roli ve vypjatých barážových 

utkání. Jaký je Váš pohled na tuto trenérskou změnu? Počítáte s trenérem Pommerem, jako 

s hlavním koučem reprezentace žen i nadále? 

„Zdeněk Pommer dokázal velkou odolnost, že v té těžké situaci dokázal dovést družstvo na ME. Za to 

mu patři dík. V podstatě si o to tímto řekl: „ Dejte mi to“ a má pravdu. Je třeba si s ním sednout a 

promluvit si, jak to vidí obě strany. Jeho stmelovací povaha je nám všem dobře známa. Na druhou 

stranu to není to jediné. Musíme vidět jasnou koncepci. A já osobně po něm chci například 

angličtinu.“ 

Konfrontaci s jakými celky byste si osobně přál na obou evropských šampionátech?  

„Chtěl bych, aby obě družstva uspěla, nic jiného mne nezajímá. Takže ano, přiznám, že bych chtěl 

takový los, který nám dovolí bojovat zase o kousek výše.“ 

 

 

 

 

 

 

 


