
TZ: Čeští kadeti po 14-ti letech mezi volejbalovou smetánkou, míří do 

semifinále ME, na MS i EYOU! 

Kvalitními výkony i vynikajícími výsledky se prezentují v těchto dnech čeští volejbaloví kadeti na 

evropském šampionátu ve slovenském Púchově. Svěřenci trenéra Zacha ve čtvrtečních večerních 

hodinách totiž po čtvrté výhře ve skupině postoupili po dlouhých čtrnácti letech mezi nejlepší čtyři 

mužstva ME U19! Postup do semifinále navíc pro svěřence trenéra Jiřího Zacha znamená i „letenku“ 

na Mistrovství světa v Bahrajnu a účast na mládežnických olympijských hrách EYOU v Maďarsku! 

Skupinu ovládli o bod před českým týmem Turci, do bojů o medaile míří i Itálie a Rusko. Právě 

s posledním jmenovaným týmem se Češi utkají o postup do finále ME U19. 

„Jsem šťastný, že se nám podařilo takto korunovat více než tříleté tréninkové úsilí. Postoupili jsme po 
několika letech do hry o medaile, i na MS… a to se nezapomíná,“ řekl bezprostředně po včerejší výhře 
nad Rumunskem trenér českého národního týmu Jiří Zach. Již start šampionátu byl pro Čechy vynikající, 
v úvodním zápase zdolali velmi silné Turecko, pozdějšího vítěze skupiny, 3:1 na sety, o den později si 
poradili i s dalším nelehkým soupeřem – Finskem (3:0). Zřejmě nejvyrovnanější duel přišel následně 
v derby s domácím týmem Slovenska, který parta kolem kapitána Ondřeje Piskáčka vybojovala až ve 
zkrácené hře. Jediné zaváhání přišlo s Francií, kdy Češi nedotáhli poměrně solidně rozehrané utkání a 
prohráli 1:3. Výhra v pátém zápase skupiny nad Rumunskem však dala na předchozí porážku 
zapomenout a radost v podobě postupu byla na světě. „Teď nemám slov. Musím se z toho trochu 
probrat. Každopádně jsme si splnili životní sen. Moc jsme pracovali, abychom mohli tyto pocity zažít. 
Nyní je to realita! Jsem na tým obrovsky hrdý,“ dodal emotivně čerstvě po postupu nahrávač a kapitán 
kadetů Ondřej Piskáček. 

O finále ME U19 a vysněnou medaili budou Češi hrát v sobotu od 15:00 s volejbalovým obrem Ruskem. 
„Hrajeme o finále. Rusové jsou velcí favorité, my však nemáme co ztratit,“ burcuje odhodlaně český 
tým manažer kadetské reprezentace Luděk Kohlmann.  

Finálové bitvy, vč. utkání mezi Českem a Ruskem, můžete sledovat ŽIVĚ na internetovém portále 
laola1.tv. Výsledky i další informací pak naleznete na webových stránkách Českého volejbalového 
svazu – www.cvf.cz. Dokonají mladí Češi volejbalový zázrak a podívají se na evropském šampionátu 
třeba až na vrchol? 
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