
 

 

 

 

Také osmičkový servis se může věnovat pouze „špičce volejbalového ledovce“, v podobě evropských pohárů a 

domácí extraligy žen i mužů. Vše ostatní: výkonnostní, masový, rekreační, smíšený a hlavně mládežnický volejbal 

stále musí čekat na další rozvolnění protipandemických opatření. A kdy to bude? Doufám, že snad už v lednu. Do 

té doby, ale i nyní si musíme zvyknout na určitou „konstantu“ nestálosti či změn. V době psaní minulého servisu 

jsem utkání Jihostroje s týmem Beskyd ve VIS viděl v pátek a ejhle, záhy to bylo jinak (pokud jsem ovšem neměl 

vlčí mhu). V každém případě si musíme zvyknout na to, že vždy dvě kola budou ve dvou dnech, aby se ušetřilo na 

testech. Také se dá očekávat různé „míchání“ termínového kalendáře z hlediska sledu kol. Ale nyní už 

k výsledkům: 

Pátek 20. listopadu 

VK Šelmy Brno – TJ Ostrava 3:2 (25:14, 25:13, 23:25, 18:25, 15:13) 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „První dva sety se nám vůbec nepovedly, jsou za námi a doufám, 
že se k nim už nebudeme vracet. Pak jsme začaly bojovat, hrát naši hru a tiebreak byl už o pár hloupých chybách. 
Je to škoda a snad to zítra napravíme.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Zápas jako na houpačce. Domácí nás zatlačili dobrým servisem, 
v podstatě jsme moc nevzdorovali. Pak jsme to začali bravurně vůlí otáčet, povedly se nám nějaké míče. Konečně 
jsme začali bránit a ten zápas otáčet. Koncovka tiebreaku pro nás smolná, prohráli jsme o dva body. Myslím, že 
jsme vedli 13:12, takže škoda koncovky tiebreaku a bodu z něj.“ 

 

VK OSTRAVA – SK VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM  0:3 (-22,-19,-19) 

 

Ledová sprcha pro ostravské hráče od půlky prvního setu. Do té doby se zápas vyvíjel v poklidu příznivě 
pro domácí. Za stavu 16:11 přišel obrovský zlom. Ostrava začala kupit chyby a psychicky zcela odešla. 
Volejbalisté Ústí set zlomili obrovskou bojovností a narostla jim křídla. Neutuchající bojovnost přinesla 
také trochu štěstí, a když přidali agresivitu, o vítězi už nebylo pochyb. 

Výsledkový servis č. 8   20. – 22. 11. 2020 

 



David Janků (kapitán VK Ostrava): „Vstoupili jsme do zápasu jako do rozjetého vlaku. Pak došlo k několika 
chybám, které nás zmrazily. Ústí se chytilo kormidla a pak už bylo ve všem lepší.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Ústí se podařilo ustát náš tlak v prvním setu a to je nakoplo. Byl to důležitý 
set a v dalším průběhu už byli ústečtí hráči lepší, agresivnější, dobře solili servis.“ 

Luboš Bartůněk (kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem): „Čekali jsme tvrdý servis Ostravy, který jim v prvním 
setu šel. Naštěstí jsme dokázali otočit a od druhého setu jsme byli lepší na ztrátě i na servisu.“ 

Lubomír Vašina (trenér SK Volejbal Ústí nad Labem): „Jeli jsme do Ostravy s očekáváním, jak bude zápas 
probíhat. Po dlouhé době jsme hráli venku. Rozhodl první set, v jehož průběhu jsme zamíchali se sestavou a našli 
optimální složení, které na soupeře platilo. Mám radost, že jsme hodně bojovali, ale to my bojujeme vždy. Vážíme 
si každého vítězství, které přijde. Do Ostravy jsem se hodně těšil na známé prostředí a i na hráče.“ 

Sobota 20. listopadu: 

BLACK VOLLEY BESKYDY – SK VOLEJBAL ÚSTÍ NAD LABEM 

Dramatický zápas aktuálního lídra 

soutěže proti celku ze středu 

tabulky, který došel až do tie-

breaku, měl nakonec šťastnější 

konec pro domácí Black Volley 

Beskydy. Ty si tak ve své krátké 

extraligové historii zatím drží proti 

Ústí neporazitelnost.   

Black Volley Beskydy – SK 
Volejbal Ústí/Labem 3:2 (25:22, 
23:25, 25:27, 25:10, 21:19) 

Rozhodčí: J.Kubinec, V. Kovář 

Domácí: August, Dolgopolov, Mečiar, 
Široký, Romanutti, Krysiak, libero 
Pospíšil. Střídali: Mišek, Čechmánek 

Hosté: Beer, Bartůněk, Bornemann, 
Tibitanzl, Kobolka, Parraguirre, libero 
Kořínek. Střídali: Kramar, Kasan, 
Koloušek, Vodvárka, Šídlo 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley 
Beskydy): „Těžký zápas dneska. 
Kdybychom byli koncentrovanější 
v tom třetím setu, tak si myslím, že by 
to pro nás měl být zápas za tři body, 
ale takhle můžeme být rádi aspoň za 

dva, protože v tom tie-breaku jsme taky tahali za kratší konec. Jsem rád a zítra další zápas.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Dnes jsme porazili první tým tabulky, takže jsem spokojený. Bylo 
tam spoustu chyb, volejbal to nebyl úplně pohledný, ale bylo to vydřené vítězství. Výborně jsme bránili, takže jsme 
si to hodně ulehčili, ale máme tam hodně mezer v souhře, která nám dneska moc nefungovala, ale jsem šťastný, 
že jsme udrželi domácí neporazitelnost.“ 

Luboš Bartůněk (kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem): „Gratuluju domácím k výhře. Byl to z obou stran podle 
mě hezký volejbal na koukání. Škoda prvního setu, který jsme si nedokázali uhrát. Pak jsme udělali malinkou 
chybičku ve čtvrtém setu na začátku a to nás stálo celý set a tie-break už vyhrál šťastnější celek.“ 

Lubomír Vašina (trenér SK Volejbal Ústí nad Labem): „Asi se na to oboustranně nedalo dneska dívat. Bylo tam 
takových chyb, že to bylo něco šíleného. Asi nejhezčí byla koncovka tie-breaku. To bylo asi tak jediné, řekl bych 
něco dramatického z obou dvou stran. Někdy od stavu 13 až do toho stavu 21:19 to byl asi nejhezčí volejbal. Ale 
ta sekvence je hodně málo. Ale pětiseťák, no…. Každý zápas ani z jedné ani z druhé strany nemusí vždycky 
dopadnout podle představ všech, že jo.“ 

Popis utkání: V prvním setu se po celou dobu skóre přelévalo po jednom bodu. Žádný z týmů se nedostal k většímu 
trháku a o vítězi se rozhodovalo až v dramatické koncovce. Tu vyhrály Beskydy poměrem 25:22. 



Do druhého setu nastoupilo Ústí koncentrovaněji než domácí a od samého začátku si zejména zásluhou zlepšeného 
servisu vybudovalo tříbodový náskok. Ten ve střední části domácí stáhli a dostali se na kontakt jednoho bodu. Po 
neúspěšné Dolgopolově ulívce ovšem hostující tým opět bodově odskočil a set i zásluhou série zkažených podání 
domácích vyhrál 25:23. 

Dobře rozehraný třetí set domácí nedotáhli do konce. Po time-outu, který za nepříznivého stavu 10:16 pro svůj tým vzal 
trenér Ústí Vašina, se Beskydy již nevrátily ke své koncentrované hře, čehož Ústí využilo a původně nepříznivý výsledek 
zvrátilo ve svůj prospěch. 

Jako by pokropené živou vodou začaly čtvrtý set Beskydy, naopak Ústí se přestala dařit jejich hra založená na dobrém 
servisu a kvalitní mezihře. Domácí skvěle bránili a nepustili soupeře téměř k ničemu. Ústí nepomohlo ani střídání 
nahrávače, univerzála i libera a prohrálo výrazným rozdílem 10:25. 

Pátý set přinesl patrně nejpohlednější volejbal celého zápasu. Bojovalo se o každý míč, skóre se přelévalo na obě 
strany. Za stavu 4:6 se domácím zranil blokař August, kterého vystřídal Čechmánek. Ten svým příchodem a změnou 
rytmu výrazně domácím pomohl – dva úspěšné bloky, bod po útoku středem i těžký servis výrazně Beskydy posunuly 
k výhře. A ačkoliv domácí neproměnili dva setboly za stavu 14:12, nedali se tím zlomit a nakonec berou dva body za 

vítězství 21:19. Autor: Alice Zemanová 

Brouk: jedním ze základních stavebních kamenů výhry byla bezchybná hra Honzy Pospíšila na liberu 

VK LVI PRAHA – VK OSTRAVA   3:0 (25:21, 25:19, 25:22) 

Konečně Lvi 

hrají 

v covidové 

době svůj 

domácí zápas 

v UNYP aréně. 

Hraje se bez 

diváků, ale 

všichni se 

hrozně těší. 

Přijíždí velmi 

bojovná 

Ostrava, která 

dokáže porazit 

každého. 

Začínáme hrát 

v super hale 

volejbal 

výborné 

ligové úrovně. 

VK Ostrava: Matula, Janků, Muroň, Kruzkhkov,Závodský, Sedláček, libero Sobczak. Střídali: Jambor, Dvořák, 
Vancl, Ihnát 

Jiří Král (kapitán VK Lvi Praha): „Výborný výkon v domácí hale, využili jsme domácího prostředí. Šli jsme 
agresivně do servisu, tak jak to bylo v tréninku. Skóre v setech vypovídá o tom, že jsme měli navrch a bylo to 
výborný. Gratulace všem.“ 

Tomáš Pomr (trenér VK Lvi Praha: „Absolutní spokojenost, výhra za tři body. Strašně jsme si pomohli servisem 
v domácí hale, za což jsem rád. Následně z našeho servisu pramenila naše výborná obrana. Dnes chci 
vyzvednout individuální výkony a to Janoucha a Mihajloviče.“ 

David Janků(kapitán VK Ostrava): „Gratulace domácím. My jsme se v podstatě tři sety hledali, jak sestavu, tak 
volejbalově. Když se to vyvíjelo dobře, tak jsme to nedůrazem nedohráli. Domácí byli odvážnější a zaslouženě 
vyhráli.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Co říci, 3:0 to je krutý. Myslím, že jsme si jakžtakž poradili se smečaři a 
blokaři, ale nedokázali jsme ubránit Mihajloviče. Když už jsme se chytali, tak přišli chyby, které nás stáhly zase 
dolů. Nedokázali jsme čelit sériím na podání Mihajloviče a Kuby Janoucha. Za bojovnost jsme si zasloužili set. 
Určitě bych chtěl pochválit střídající hráče.“ 

 



TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – VK ŠELMY BRNO  1:3 (-13,-16,20,-16) 

V prvním domácím zápase po nucené covidové přestávce přivítaly domácí sokolky favoritky z Brna. 
Brňanky potvrdily roli favorita a zvítězily. 

Domácí: Hadáčková, Uhrová, 
Pavelková, Tkáčová, Staňková, 
Borovcová, libero 
Teperová. Střídaly: Mitrega, 
Šnellyová, Grygarová, Petrová 

Hosté: Nováková, Janečková, 
Marková, Horká, Mikysková, 
Širůčková, libero 
Sklenářová. Střídala: Faltínová 

Ohlasy po utkání: 

Daniela Pavelková (kapitánka TJ 
Sokol Frýdek-Místek): „První dva 
sety od nás hodně špatné. Od třetího 
setu jsme začaly hrát chytře a 
bojovně. Šelmy si však zbytek 
zápasu zkušeně pohlídaly.“ 

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol 
Frýdek-Místek): „Dva sety bez 

nasazení, soupeř to měl hodně jednoduché. Ve třetím setu jsme se zkoncentrovali a s bojovností jsme uhráli set. 
Čtvrtý set měl soupeř pod kontrolou. Gratuluji.“ 

Soňa Nováková (kapitánka VK Šelmy Brno): „Jsem ráda za tři body. Ve třetím setu se Frýdek zvedl, lépe 
podával. Naštěstí jsme zvládly čtvrtý set.“ 

Ondřej Boula (trenér VK Šelmy Brno): „Po dvou dobře odehraných setech jsme k dalšímu přistoupili 
nezodpovědně. Ale na rozdíl od včerejšího zápasu nás to nestálo body.“ 

 

TJ OSTRAVA - TJ SOKOL ŠTERNBERK 3:0 (25:16, 25:17 a 25:21) 

Domácí celek si včera vložil předehrávku s VK Brno a byť po bitvě v tie-breaku prohrál, tak mohl těžit 
z větší rozehranosti. Na druhé straně je mohla ovlivnit únava, což se nestalo a s přehledem zápas vyhrál. 

Domácí: Kašparová, Hrdličková, Nečasová, Žarnovická, Štrbová, Zemanová, libero 
Chevalierová. Střídaly: Bauerová, Pospíšilová 

Hosté: Herdová, Kořínková, Wanczyk, Látalová, Kneiflová, Šmídová,libera Slavíková, 
Vyjídáková. Střídaly: Dudová, Jarošová 

Ohlasy po utkání: 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „Jsem ráda, že se nám podařilo navázat na včerejší výkon v druhé 
polovině zápasu. Podaly jsme koncentrovaný výkon a dodržovaly stanovenou taktiku.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Dnes jsme zahřáli kola kočáru už od prvních chvil zápasu na rozdíl od 
včerejška. Byli jsme důslednější v poli i v obraně na síti. Díky lepšímu příjmu jsme dnes mohli hrát kombinačně. 
Dobrá koncentrace i nasazení. Pochvala holkám za přístup a už se soustředíme na Lotyšky.“                  

Nicole Šmídová (kapitánka TJ Sokol Šternberk): „Myslím si, že ve všech třech setech jsme dokázaly hrát 
vyrovnaně zhruba do poloviny, ale pak Ostrava zabojovala a lepším výkonem zaslouženě vyhrála.“  

Neděle 21. listopadu: 

VK JIHOSTROJ ČESKÉ BUDĚJOVICE – BLACK VOLLEY BESKYDY 

Jen několik hodin po skončení domácího zápasu s Ústím nad Labem se vydaly Beskydy na dlouhou cestu 
na jih Čech. Možná i proto se zdálo, že Jihostroj svého soupeře podcenil. Českobudějovičtí chtěli dostat 
do hry hráče, kteří byli v sobotu na lavičce, ale po prvních dvou nepovedených setech se museli vrátit 



k sestavě z předešlého dne. Od poloviny třetího setu začaly Beskydům docházet síly a silný mančaft 
Jihostroje od té doby ovládal utkání, které nakonec dotáhl do vítězného konce bez ztráty bodu. 

VK Jihostroj České Budějovice – Black Volley Beskydy 3:1 (25:23, 21:25, 25:18, 25:16) 

Domácí: Stoilovič, Mach, Schouten, Zmrhal, Todua, de Amo, libero Kryštof. Střídali: Rejlek, Michálek, Koranda 

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

Ohlasy po utkání: 

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Bylo znát, že šlo o druhý zápas ve dvou dnech. 
Bohužel se nám nepodařilo dostat do hry kluky, kteří nehráli včera, protože po prvním setu – který jsme nakonec 
v koncovce zvládli – se nám druhý set nepovedl a museli jsme se vrátit k sestavě ze včerejška. O to víc si cením 
toho, že jsme hru vrátili na úroveň včerejšího utkání a pak už jsme zápas kontrolovali.“ 

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „První dva sety jsme nehráli dobře. Soupeř nás zaskočil 
riskantním servisem a velmi dobrou hrou na ztrátu. My jsme nebyli schopní se dlouho prosadit a vyvrcholilo to ve 
druhém setu, kdy jsme opravdu ztratili hodně bodů. Až když jsme vystřídali a řekli jsme si k tomu něco ráznějšího, 
tak jsme začali konečně fungovat. Trochu podle mých představ jsme začali hrát od konce druhého setu, který už 
jsme ale nestačili vyhrát.“ 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „Po včerejším těžkém zápase jsme odehráli půlku zápasu 
vyrovnaně. Pro nás je škoda, že jsme nedokázali udržet kvalitu po delší dobu. Je možné, že nám už i docházely 
síly, protože nemáme moc možností na střídání. To se mohlo podepsat na našem výkonu.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Hlavní rozdíl byl jednoznačně v širším kádru. My jsme včera hráli 
s Ústím dvě a půl hodiny, skončili jsme v 10 hodin večer a hned ráno jsme přejížděli sem. Bohužel jsme kvůli tomu 
neměli dostatek sil, abychom vybojovali třetí set. Domácí dobře servírovali a měli lépe odpřihráváno, ale jinak si 
myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem.“ 

Jestliže trenér Jihostroje Dvořák dal zpočátku utkání příležitost hráčům z lavičky, pak podobně jednal i trenér 

Beskyd Salon v závěru zápasu. Po návratu základní sestavy Jihočechů a dosažení „potřebné provozní teploty“ se 

miska vah zápasu převrátila na jejich stranu. A tak jsme mohli vidět ve čtvrtém setu na palubovce v základní 

sestavě hostů hned čtyři odchovance beskydské líhně – na nahrávce Tomáše Miška, na liberu Honzu Pospíšila, na 

smeči Pepu Drozda a na účku Tomáše Prokůpka. 

 

EVROPSKÉ POHÁRY – je to notně zamotané a ne vždy i sportovně spravedlivé. Asi i zde platí, že vždy jsou 

někteří rovnoprávnější. Jistotou je další postup Dukly Liberec přes rakouský Zadruga Aich/Dob, Šelem Brno 

přes kosovský KV Drita Gjilan a konec účinkování Olympu Praha po zápasech s týmem Mladost Zagreb. 

 

A tento týden? 

• PO: na ČT Sport v 15:50 Volejbalový magazín a od 17 pak zápas pro labužníky Liberec – Karlovarsko. 

I tady bude mít náš kraj své zastoupení. V roli obou arbitrů vystoupí Vlastimil Kovář mladší a Zdeněk 

Grabovský 

• PÁ: sokolské derby ve Šternberku v extralize žen a VK Ostrava hraje na Aeru Odolena Voda 

• SO: sokolky přivítají doma celek Přerova 

• NE: Black Volley Beskydy hostí ve Frýdku-Místku ambiciózní Lvy z Prahy 

 

V Janovicích, dne 23. listopadu zapsal Brouk z Beskyd 


