
 

 

 

 

Servis s pořadovým číslem sedm popisoval v loňské sezóně výsledky víkendu 8. – 10. října. Dnes je pondělí 

šestnáctého listopadu a dost dlouho jsem váhal, zda mám sedmičku vůbec vydávat – do hry se dostaly pouze celky 

Ostravy a Black Volley. Nakonec opráším staré pořekadlo „když neprší, aspoň kape“. Pokud sledujete reportáže o 

výsledcích EX-M na webu ČVS, tak klidně tento servis zavřete. Mimo tyto reportáže mohu poskytnout na konci pouze 

hrací kalendář dalších dnů…vlastně ne, zápas Beskyd na západě Čech jsem sledoval na netu a připojuji svoje glosy. 

VK ČEZ KARLOVARSKO – BLACK VOLLEY BESKYDY  3:1 (14,-24,23,20) 

Po dlouhé době se opět rozjel kolotoč zápasů volejbalové extraligy. Domácí tým VK Karlovarsko přivítal 
na své palubovce ambiciózní tým Black Volley Beskydy. Po dlouhé herní pauze se všichni hráči těšili na 
utkání, i když před prázdnou halou, tedy bez diváků. Na palubovce Haly míčových sportů v K. Varech se 
ukáže, komu prospěla pauza a který tým se rychleji dostane do zápasového tempa. 

Rozhodčí: Dušek Petr, Buchar Tomáš 

Domácí: Wilson, Ticháček, Lux, Patočka, Indra, Wiese, libero Pfeffer. Střídali: Gustavsson, Vašina 

Hosté: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Pospíšil. Střídali: Prokůpek, Mišek 

Ohlasy po utkání: 

Lukáš Ticháček (kapitán VKK): „Já jsem rád, že jsme po dlouhé době měli možnost si zahrát. Už jsem to říkal 
před zápasem, že ten začátek je vždy těžký, jak je to začátek sezóny nebo po takové pauze. Takže to byl těžký 
zápas, přesně to co jsme čekali. Jsem rád, že jsme vyhráli za tři body, protože to je nejdůležitější do tabulky. 
Myslím, že zápas od zápasu to bude lepší a musím pochválit kluky za hru.“ 

Jiří Novák (trenér VKK): „Výborný vstup do utkání. My jsme si hodně pomáhali servisem. Nešel nám trochu útok, 
byla cítit taková nervozita a nevyhranost. Spoustu míčů jsme hráli zbrkle a moc jsme přemýšleli. Naštěstí jsme to 
dotáhli a jsme rádi. Potřebujeme prostě víc herní praxe.“ 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „První set snad ani nemusím hodnotit. To jsme byli asi ještě na 
cestě někde. Druhý set jsme zlepšili servis a hlavně příjem. Domácí se možná uspokojili. Ve třetím jsme si 
nenahráli, nedohráli jsme balóny, zkazili jsme servis v koncovce a to nás možná připravilo minimálně o bod tady.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Jsme rádi, že se začalo hrát, takže za to jsem rád. Přijeli jsme a 
nastoupili jsme do zápasu vlažně. Bylo vidět, že jsme se možná trochu báli. Od druhého setu jsme ztratili bázeň 
a bylo to vidět na naší hře, hlavně na servisu. Bylo to vyrovnané utkání, myslím si, že nám chyběl Moník. Pospíšil 
ho zastoupil dobře, trénoval týden a není rozehrané libero. Tam vidím, že jsme měli mezery. Škoda, myslím, že 
jsme mohli uhrát víc tady.“ 

Popis utkání: 

Do prvního setu vstoupili domácí hráči velmi koncentrovaně a dobrým útokem a podáním si zařídili náskok, který 
si udrželi až do konce setu. Trenér Beskyd si vybral dva oddechové časy za stavu 13:6 a 20:12 pro domácí, ale 
ani to nedokázalo dobře hrající domácí tým zastavit. V průběhu setu trenér Beskyd Salon sáhl ke střídání, když 
do hry poslal Prokůpka na místo Mečiara. Domácí trenér Novák do sestavy zasahovat nemusel. 

Do druhého setu nastoupila obě družstva v zahajovacích sestavách. Tým Beskyd od začátku setu skvěle blokuje 
a nedává prostor se prosadit domácím smečařům. Hostující tým se dostal do vedení o šest bodů. Domácí se 
zlepšili na příjmu a dostali se do lepších útočných pozic. Trenér Beskyd Salon musel za stavu 11:10 pro svůj tým 
sáhnout k oddechovému času. Od tohoto stavu je set vyrovnaný až do koncovky setu. Oba trenéři sahají 
k oddechovým časům, trenér Novák pak ke čtyřem střídáním. Ani to však nestačilo a tým Beskyd vyhrává druhý 
set a srovnává stav utkání na 1:1. 

Třetí set začali lépe svěřenci trenéra Nováka. Dobrý útok z hlavního kůlu a poctivá práce v obraně přinesly 
domácímu týmu náskok pěti bodů. Trenér Salon si bere za stavu 9:4 oddechový čas. Tým Beskyd nesložil zbraně 
a bojovnou hrou držel naděje na dotažení náskoku domácích. Hráči VK Karlovarsko drželi náskok čtyř až pěti 
bodů až do koncovky setu. Především smečaři domácího týmu hráli velmi dobře a spolehlivě. Po sérii zkažených 
podání si za stavu 22:20 bere trenér domácích oddechový čas. Po další výborné obraně Beskyd posílá trenér 
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Novák do hry Vašinu. Beskydy kazí podání a následuje jejich oddechový čas za stavu 23:21. Vyrovnanou 
koncovku nakonec dotáhli do vítězného konce domácí hráči a ujímají se vedení 2:1. 

Čtvrtý set začal opět vyrovnanou hrou. Domácí si vybudovali v polovině setu opět mírný náskok pěti bodů. Hráči 
Beskyd stahují dvěma bloky skóre a domácí trenér Novák si žádá o oddechový čas za stavu 14:12 pro své 
svěřence. Domácí si berou zpět ztracený náskok a vedou 17:13. Za stavu 21:18 přichází do hry na straně Beskyd 
Mišek. Oba týmy dobře ztrátují a VK Karlovarsko si tak drží náskok do závěru setu. Za stavu 23:19 přichází 
oddechový čas Beskyd. Ten ovšem domácí nezastavuje a tým VK Karlovarsko vítězí ve čtvrtém setu 25:20               
a celkově v zápase 3:1 na sety. 

Autor: Ondřej Hudeček 

Nejmladšího z bratrů Pospíšilů Honzu mám možnost sledovat od jeho startu v mladších žácích a musím se 
přiznat, že jeho start na postu libera mne dost překvapil. Asi už ne tolik trenéry Karlovarska, neboť záhy 
musel jít do hřiště pokyn, aby maximum servisů šlo na něj. Statistika mluví jasně – Milan Moník přijímal 
v zápase s Ostravou ve třech setech patnáct servisů, v zápase se Zlínem pak v pěti setech celkem dvacet 
dva. No a Honza Pospíšil si v Karlových Varech „užil“ možnost přijímat servis soupeře za odehrané čtyři sety 
hned třicet šest krát. Při jeho věku a herních zkušenostech na tomto postu není divu, že procento úspěšnosti 
nebylo nejvyšší. Dalším faktorem výhry Karlovarska byl určitě servis. Západočeši nasázeli Beskydům patnáct 
přímých bodů při patnácti zkažených. Celek Black Volley získal přímé body pouze dva, ale nepovedených 
servisů vyrobil dvacet tři 

 

VK OSTRAVA – VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE  2:3 (27,22,-18,-13,-12) 

Dramatickému a napínavému utkání, kdy nebylo poznat, že týmy nastupují po několikatýdenní přestávce, 

chyběli pouze diváci. Ti klidně mohli být tím rozhodujícím prvkem, který by domácím pomohl k vítězství. 

Po razantním vstupu ostravských hráčů se jim hosté z Budějovic svým výkonem pomaličku přibližují a od 

třetího setu postupně přebírají otěže zápasu do svých rukou. V pohledném zápase získávají pátý set             

a z Ostravy odvážejí dva body. 

Rozhodčí: Kovář V., Kavala T. 

Domácí: Janků, Kotas, Kruzhkov, Ihnát, Sedláček, Matula, , libero Sobczak. Střídali: Vancl, Závodský, Dvořák, 
Jambor, Muroň 

Hosté: Schouten, Zmrhal, Ondrovič, de Amo, Michálek, Mach, libero Kryštof. Střídali:  Rejlek, Todua, Stoilovič 

Ohlasy po utkání: 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Osobně mě porážka hodně mrzí, protože jsme vydřeli první dva sety 
v koncovce a nakonec jsme výhru ztratili ve zkrácené hře. Bylo to velmi dobré utkání. Gratuluji soupeři, že zvládl 
zkrácenou hru a bere dva body.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Bylo to velmi dobré utkání. Budějovice měly slabší chvilku na začátku utkání, 
my v určitých pasážích třetího setu, ale jinak jsme udrželi odvážný výkon po celé utkání. Měli jsme ve zkrácené 
hře dvě malé šance urvat set pro sebe, ale ty jsme neproměnili. A to se proti soupeři, jakým jsou České Budějovice, 
musí, jinak nevyhrajete.“ 

Radek Mach (kapitán Jihostroj České Budějovice): „Oproti zápasu v loňské sezoně jsme nic nepodcenili              
a přijeli do Ostravy o den dříve. Domácí do zápasu vletěli, výborně podávali a to se proti nim hrálo špatně. 
Postupně jsme se dostávali do hry. Nepovedlo se nám pár balónů v druhém setu, ale od toho třetího jsme šli za 
důležitým vítězstvím a jsem rád, že jsme zvládli tiebreak.“ 

René Dvořák (trenér Jihostroj České Budějovice): „Na rozjezd to bylo dobré utkání. Ostrava na nás vletěla        
a výborně podávala. My jsme se tam trochu motali. Už druhý set jsme měli dotáhnout do úspěšného konce, ale 
nezvládli jsme koncovku. Domácí pak ubrali na agresivitě podání a to nám také pomohlo. Od třetího setu byla 
kvalita na naší straně a zápas jsme nakonec zvládli.“ 

Popis utkání:   

Domácí Ostrava má vynikající vstup do utkání a při podání Kotase vede rychle 4:0. Hosté se nemohou probít přes 
vynikající obranu na síti a po dvou bodových blocích domácího kapitána Janků vede Ostrava 8:2. Skvěle 
podávající Ihnát je přesný také v útoku a po jeho dohrávce ztrácejí hosté sedm bodů (12:5). Jihostroj se zvedne 
při podání Zmrhala a sníží na 14:10. Hosté kupí také technické chyby a je na nich v prvním setu vidět větší 
nerozehranost než na domácích (19:12). Do koncovky první sady jdou domácí s pohodlným vedením 21:15. Hosté 



se přiblíží při plachtícím podání Toduy na rozdíl třech bodů (23:20). Za stavu 24:20 nepromění domácí čtyři 
setboly. Od stavu 24:24 si Ostrava vytvoří další čtyři setboly a první dramatický set vyhrává po šťastném zásahu 
blokaře Sedláčka 29:27. 

Úvod druhého setu patří Českým Budějovicím. Jihočeši skvěle brání na síti a jdou rychle do vedení 1:4. Čistým 
esem Kružkova snižuje Ostrava na 3:4. Po chytrém manévru nahrávače Matuly na síti srovnávají domácí na 5:5. 
Od tohoto stavu pokračuje přetlačovaná o každý bod a oba celky poctivě ztrátují (10:10). Až po nevynucených 
chybách Kružkova a Sedláčka jdou do vedení hosté, 10:13. Ostravě nefunguje spolupráce nahrávače se 
středovými hráči, přesto kapitán Janků snižuje na 12:13. Vzápětí přichází velká minela blokaře Toduy a náskok 
hostů se rozplynul. Todua svou chybu vzápětí napravuje a čistým esem upravuje na 13:15. Po nevynucené chybě 
Janků odskakuje Jihostroj opět na tři body (14:17). Skvělý servis Matuly přiblíží Ostravu opět na dohled (16:17). 
Nevynucená chyba Stoiloviče a je srovnáno 18:18. Do koncovky jdou oba týmy za vyrovnaného stavu 21:21. Po 
chytrých servisech domácího blokaře Sedláčka mají domácí dva setboly (24:22). Důrazným útokem Janků 
vyhrává Ostrava druhý set 25:22. 

Úvod třetího setu je vyrovnaný. Oba celky tlačí na podání a výborně útočí (4:4). Jako první odskakují hosté po 
přímém bodu z podání Ondroviče (6:8). Ostrava ihned srovnává po bloku Kružkova (8:8), Rejlek vzápětí posílá 
Jihostroj do náskoku třech bodů (9:12). Hostující univerzál skvělé útočí a podává a domácí musí stahovat za stavu 
11:16 dosud největší manko v zápase. Hra jednoho z favoritů extraligy je v tu chvíli bezchybná (15:20). České 
Budějovice si v poklidu dokráčí k vítězství 18:25 a vynutí si pokračování zápasu. 

Jihostroj potvrzuje, že se vrátil do utkání také v úvodu čtvrtého setu, kdy jde do vedení 2:4. Po nevynucené chybě 
Kotase ztrácí Ostrava už tři body (3:6). Po přímém bodu z podání Ondroviče mají Jihočeši k dobru čtyři body (4:8). 
Ostrava má velké problémy na příjmu. De Amo nachytá Ihnáta plachtícím podáním (5:10), další eso přidává 
Michálek (6:12). Ostravě nevychází nic, trápí se v útoku, nepomohou ani změny v sestavě. Hosté pestrou hrou 
navyšují náskok, který je při podání Stoiloviče již devítibodový (9:18). Při podání Ondroviče spěje čtvrtý set 
k rychlému konci (11:22). Pátý set si Jihostroj vybojuje po jasném vítězství Jihostroje 13:25. 

Do zkrácené hry vstupuje lépe Ostrava a při podání Ihnáta jde do vedení 2:0. Rejlek ze dvou dohrávek srovnává 
na 3:3. Pátý set přináší dosud nejlepší volejbal. Hosté se mohou v útoku spolehnout na svého univerzála Rejlka, 
který jim zajistí vedení 5:7. Po nevynucené chybě Ihnáta se strany mění za stavu 5:8. Za Ostravu boduje střídající 
smečař Vancl, hosté si důležitý náskok hlídají (8:11). Po bloku Michálka na Vancla mají České Budějovice tři 
mečboly (11:14). Michálek zajistí hostům také poslední bod v zápase a v tiebreaku vítězí hosté 12:15. 

Autor: Martin Němec, foto VK Ostrava 

 



Zbývající výsledky: 

VK Euro Sitex Příbram – VK Dukla Liberec 0:3 (26:28, 21:25, 18:25) 

SK Volejbal Ústí nad Labem - Kladno volejbal cz 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) 

AERO Odolena Voda – VK Lvi Praha 2:3 (25:22, 25:27, 28:30, 28:26, 13:15) 

Dnes můžete na ČT 3 sledovat zápas Brna se Zlínem 

Tabulka: 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 VK Jihostroj České Budějovice 5 3 2 0 0 15:5 13 

2 ČEZ Karlovarsko 4 3 1 0 0 12:3 11 

3 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 5 3 1 0 1 12:6 11 

4 VK Dukla Liberec 4 3 0 1 0 11:3 10 

5 VK Lvi Praha 5 1 2 0 2 9:10 7 

6 Volejbal Brno 4 2 0 0 2 7:6 6 

7 Black Volley Beskydy 4 1 1 0 2 7:8 5 

8 VK Ostrava 3 1 0 1 1 5:6 4 

9 Fatra Zlín 4 1 0 1 2 5:10 4 

10 Kladno volejbal cz 5 1 0 1 3 6:13 4 

11 AERO Odolena Voda 4 0 0 2 2 5:12 2 

12 VK Euro Sitex Příbram 5 0 0 1 4 3:15 1 

 

Konec tohoto týdne přinese novou porci zápasů 

• Beskydy v pátek hrají v Českých Budějovicích a v sobotu doma přivítají Ústí nad Labem. To je zatím jediný 

tým, se kterým mají frýdecko-místečtí hráči aktivní zápasovou bilanci (vloni 3:1 a 3:2) 

• Ostrava v pátek přivítá svěřence Luboše Vašiny – Ústí nad Labem a v sobotu hraje v raze proti Lvům 

Opět se roztáčí i kola extraligy žen: 

• Již v pátek Ostrava zajíždí do Brna k utkání proti Šelmám 

• V sobotu se sokolky budou pokoušet o zisk prvních bodů do tabulky v zápase proti brněnským Šelmám 

• Ostrava v sobotu hostí Sokol Šternberk 

V Janovicích, dne 16. listopadu zapsal Brouk z Beskyd 


