
 

 

 

Pátek 27. listopadu 

EVROPSKÉ POHÁRY – olomoucká univerzita Palackého před sezónou avizovala chuť poprat se rovnoměrně také 

s evropskými celky. Dle toho složila svůj kádr, korona ovšem přinutila vedení klubu, aby odešly tři klíčové zahraniční 

hráčky. I přes tuto ztrátu to bude asi na domácí ligu stačit, vyspělé evropské týmy jsou ovšem na tom jinak. 

Vysokoškolačky (asi jen podle názvu) si v Itálii prožily tři zápasy bez zisku jediného setu. Osobně jsem sledoval první 

dva duely a nejvíce mne zarazil rozdíl v somatotypech a to ještě ruský tým měl být nejvyšší. Doufám, že v mužské 

kategorii ta srovnání s Evropou budou příznivější. 

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH 

PÁTEK: 

• ŠLÁGR KOLA PRO SEBE ROZHODLA DUKLA LIBEREC, KDYŽ JIHOSTROJI UŠTĚDŘILA PRVNÍ PORÁŽKU LETOŠNÍ 

SEZÓNY 3:1 (-21,18,22,21) 

• Také ve zbývajících třech zápasech brali domácí vždy plné penzum tří bodů. Karlovarsko nedalo ševcům ze 

Zlína ani jeden set, Ostrava uhrála na Aeru set jeden a Ústí nad Labem porazilo nevyzpytatelné Brno také 3:1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• První vítězství si do tabulky připsal Frýdek-Místek, který vyhrál v sokolském derby ve Šternberku 3:2 

• Šelmy Brno porazily porazily Olymp 3:1 

SOBOTA: 

• U mužů se jednalo o jednoznačná vítězství domácích, České Budějovice Zlínu a Lvi Praha Brnu nedarovali ani 

jeden set. Dukla Liberec vrátila Ústí porážku z úvodu soutěže a vyhrála 3:1 

• V ženské extralize se odehrály dva mače. Olymp rychle vyprovodil Šternberk 3:0; Sokol Frýdek-Místek 

nedokázal navázat na páteční výhru a doma podlehl Zubřicím z Přerova 1:3. Pro Přerov to byla první výhra 

NEDĚLE: 

• Ani Zubřice nedokázaly navázat na sobotní výhru ve Frýdku-Místku a podlehly doma Ostravě 0:3; Dukla 

Liberec porazila Prostějov 3:0 

• Z haly 6.ZŠ v Místku se v mužské extralize pomalu stává nedobytná pevnost. I ve čtvrtém domácím 

vystoupení Black Volley zvítězil a opět to bylo tím nejtěsnějším rozdílem v pátém setu 
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1 VK Jihostroj Č. Budějovice 9 6 2 0 1 25:9 22  1 VK Šelmy Brno 8 4 2 0 2 19:14 16 

2 VK Dukla Liberec 8 6 0 2 0 22:8 20  2 VK UP Olomouc 5 4 1 0 0 15:3 14 

3 SK VOLEJBAL Ústí n. L. 9 5 1 1 2 21:13 18  3 TJ Ostrava 7 4 0 2 1 17:10 14 

4 ČEZ Karlovarsko 7 4 2 1 0 20:8 17  4 VK Dukla Liberec 5 4 0 1 0 14:4 13 

5 VK Lvi Praha 8 3 2 1 2 17:13 14  5 PVK Olymp Praha 6 2 2 1 1 15:10 11 

6 Volejbal Brno 9 3 1 0 5 14:18 11  6 VK Královo Pole 4 3 0 0 1 10:5 9 

7 Black Volley Beskydy 7 1 3 0 3 14:15 9  7 VK Prostějov 5 1 0 1 3 7:13 4 

8 AERO Odolena Voda 6 2 0 2 2 11:14 8  8 TJ Sokol Šternberk 6 1 0 1 4 5:15 4 

9 Fatra Zlín 9 1 1 1 6 9:24 6  9 Volejbal Přerov 8 1 0 0 7 5:22 3 

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

TJ Sokol Frýdek - 
Místek 

6 0 1 0 5 6:17 2 

11 VK Ostrava 6 1 0 1 4 6:15 4           

12 VK Euro Sitex Příbram 7 0 0 2 5 6:21 2           
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Napínavá bitva se šťastným koncem pro domácí Beskydy 

Další vítězná pětisetová bitva na domácím hřišti pro Black Volley Beskydy, které tím v letošní sezóně 
udržely domácí neporazitelnost. Neuvěřitelně vyrovnané utkání 6. kola UNIQA volejbalové extraligy mužů 
2020/21 nemělo ani chvíli jasného favorita a přineslo mnoho pěkných sportovních momentů. 

 

Black Volley Beskydy – VK Lvi Praha 3:2 (25:21, 25:27, 25:23, 23:25, 15:13) 

Rozhodčí: Lukáš Spáčil, Martin Možnár 

Domácí: August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídali: Drozd, Mišek, 
Prokůpek 

Hosté: Janouch, Skakic, Král, Mihajlovič, Smith, Nedeljkovic, libera Ježek, Havlas. Střídali: Toman, Pliasetskyi, 
Vodička, Špulák 

Ohlasy po utkání: 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „Třetí vítězný tiebreak doma. Jsme rádi. Možná to mohlo být za 
tři body, ale dva jsou zlaté asi.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Těžké utkání, těžký soupeř a vydřené dva body. Dneska kluci 
ukázali, že dokážou hrát i se silnějším soupeřem a porazit ho. Opět jsme dost míčů ubránili, takže v tomhle nám 
to šlape a jsem rád za dva body.“ 

Jiří Král (kapitán VK Lvi Praha): „Gratulace domácím. Hodně vyrovnaný zápas. Myslím si, že jsme byli pod 
tlakem výborného stabilního servisu od Beskyd, ale zvládali jsme ho. Bohužel jsme v každém setu udělali pár 
nějakých, nechci říct chyb, ale nedůrazných míčů a Beskydy nás za to potrestaly jako ve třetím tak i v pátém setu.“ 

Tomáš Pomr (trenér VK Lvi Praha): „Blahopřeju domácím jednak k vítězství a jednak k výbornému výkonu. My 
jsme trošičku byli vystřílení na tom podání ze včerejška, takže jsme tolik netlačili. Oni to teda výborně zvládli, 
výborný příjem, výborná obrana a málo jsme do nich bušili, takže příště musíme víc.“ 

 

Popis utkání: 

Nástup do utkání měli domácí vynikající a při servisu Dolgopolova šli do vedení 5:0. Oba týmy od té doby poctivě ztrátovaly a  tak 
tento pětibodový náskok zůstal téměř po celý set a domácí dokráčeli k vítězství v prvním setu. 



Druhý set se nesl ve znamení kvalitní hry na ztrátu z obou stran. Hosté nalezli svoji ústřední postavu, na smeči hrajícího Smithe, 
který byl spolu s Králem na útoku téměř neomylný. Domácí měli svůj útok rozložený na více hráčů a přetahovaná vyvrcholila 
dramatickou koncovkou. Domácí odztrátovali, ubránili první setbol a po následném esu měli šanci urvat i druhý set. Nedůslednou 
dohrávkou ale o tuto možnost přišli a dali opět šanci Pražanům, kteří druhý pokus zvládli, a bylo srovnáno. 

Ve třetím setu tahali domácí za kratší konec a vypadalo to, že se zápas otáčí. Hosté lépe podávali, útočili a pomalinku si získávali 
mírný náskok do koncovky. Tentokrát ji ale na výbornou zvládli domácí a po výborné obraně jak v poli, tak na bloku, ji po skvělém 
podání Romanuttiho dokázali otočit. Bod byl doma a to se asi projevilo na vstupu do dalšího setu.  

Ve čtvrtém setu hosté rychle odskočili na rozdíl čtyř, pak šesti bodů, chytil se mladý Špulák a vypadalo to na jejich jasnou záležitost. 
Nekompromisně útočil Smith, Král zůstal téměř neomylný a domácí byli pod tlakem. Ovšem za stavu 20:15 pro hosty přišel na servis 
August a domácí se i díky nečekaným chybám hostujících útočníků dotáhli na rozdíl jediného bodu. Pražanům se podařilo otočit a 
rozdílový bod udržet až do konce - 2:2 a tiebreak. 

Závěrečný set začal opatrně. První bodový odstup 9:7 získali domácí skvělou obranou až po změně stran. Hosté otáčí na 10:9. Eso 
Mečiara posouvá domácí opět do dvoubodového rozdílu 13:11. Následují tři ztráty a za stavu 14:13 při prvním mečbolu domácích 
jde podávat Špulák. Přichází timeout domácího trenéra a po zkaženém servisu hostů zápas končí. Třetí domácí výhra a potřetí za 
dva body. Poprvé ale tyto dva body nejsou ztrátou, Lvi letos vyhlásili útok na titul a tak je jejich skalp cenným výsledkem. 

Autor: Alice Zemanová 

 

AERO Odolena Voda – VK Ostrava 3:1 (17:25, 25:15, 25:23, 25:17) 

Rozhodčí: Pecháček L., Kvarda P. 

Domácí: Démar M., Demar L., Holubec, Hladík, Vanags, Horák, libera Kop, Hadrava. Střídali: Vachoušek, Holčík 

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

Martin Hladík (kapitán AERO Odolena Voda): „Musím pochválit kluky, hráli znovu výborně a i přes nervózní začátek a nepovedený 
start zápasu jsme se dokázali zvednout a bereme další tři body, to je pro nás strašně důležité. Dokázali jsme navázat na týden starou 
výhru nad Příbramí. Myslím si, že už konečně můžeme po zlepšených výkonech zapomenout na ty prohry ze začátku sezóny.“ 

Tomáš Kotrch (trenér AERO Odolena Voda): „Jsme moc rádi, že jsme znovu dokázali v domácí hale vyhrát za tři body, a o to více 
to těší, že se soupeři, s kterými se chceme doma jednoznačně měřit a vyhrávat. Ostrava první set hrála skvěle při těžkých bodových 
míčích. Od druhého setu jsme se zlepšili ve všem a bylo skvělé, že jsme dokázali koncovku třetího setu urvat pro sebe. Jsme moc 
rádi za tři body.“ 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Znovu jsme nastoupili do utkání více než dobře, ale zase se nám to nepodařilo udržet. Dneska 
jsme to neustáli na příjmu a to byla cesta Vodolky k vítězství. Měli jsme to pak těžké na útoku. Vodolka se po prvním setu zvedla, 
gratuluji jí.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Od druhého setu domácí zlepšili servis a příjem, v tom nás předčili. Trápili jsme se navzájem 
plachtícím servisem, ale domácí nás asi víc. Vodolka nás přehrála i ve hře v poli, protože „počapala“ důležité balony. My v třetím 
rozhodujícím setu jsme měli freeball, který jsme nesložili, a ten set byl hrozně důležitý pro vývoj zápasu.“ 

 

 

TJ Sokol Šternberk – TJ Sokol Frýdek-Místek 2:3 (25:16, 21:25, 27:29, 25:20, 8:15) 

Rozhodčí: Trumpeš D., Vachutka  M. 

Domácí: Látalová N., Kneiflová Šmídová, Herdová, Kořínková, Wanczyk, libero Slavíková. Střídaly: Jarošová, 
Dudová 

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

Nicole Šmídová (kapitánka TJ Sokol Šternberk): „Dnes jsme do utkání dobře vstoupily, dařilo se nám na podání. Od druhého setu 
se soupeř rozehrál, velmi je to nakoplo a my už jsme nebyly schopny jim vzdorovat. Ponaučení do příště.“ 

Jan Drešl (trenér TJ Sokol Šternberk): „ Dnešní utkání bylo celé na houpačce, tradiční vyrovnaná bitva s Frýdkem-Místkem, 
tentokrát byly úspěšnější soupeřky, kterým gratuluji. Byl to těžký zápas pro obě dvě strany a já chválím svoje holky za bojovný výkon 
a děkuji celému týmu za předvedenou hru.“ 

Daniela Pavelková (kapitánka TJ Sokol Frýdek Místek): „Dneska musím pochválit naše trenéry, připravili taktiku, kterou jsme při 
plnění získávaly převahu nad Šternberkem. První set nám úplně nevyšel, ale od druhého setu už jsme byly lepší. Škoda, že jsme 
neuhrály utkání za tři body.“ 

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol Frýdek - Místek): „Myslím si, že dnes to bylo velmi bojovné utkání, bylo tam hromadu chyb, 
nepatříme do špičky letošní extraligy, chceme potrápit všechny družstva ze spodní poloviny. Blokařsky jsme hráli velice dobře, první 



set nám utekl na přihrávce a následně jsme bojovností získali další dva sety a především pátý set. Jsem za výsledek rád a holkám 
gratuluju. Je vidět, že se posouváme a lepšíme. “ 

 

TJ Sokol Frýdek-Místek - Volejbal Přerov 1:3 (25:22, 20:25, 21:25,20:25) 

Rozhodčí:  Gal, Trumpeš 

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

Hosté: Benediktová, Zatloukalová, Polášková, Jehlářová, Diatková, Kotlabová, libero 
Kulová. Střídaly: Semerádová, Šádková, Zajícová 

Daniela Pavelková (kapitánka Sokol Frýdek-Místek): „Dnes to bylo o 100% jiný výkon než včera, bez šťávy a nápadu. Musíme to 
hodit za hlavu a získat body jinde.“ 

Leoš Chalupa (trenér Sokol Frýdek-Místek): „Dva dny a dvě rozdílná utkání. Přerov měl rozdílovou hráčku Jehlářovou, která 
v útoku hrála na 99%. Gratuluji soupeři.“ 

Sandra Kotlabová (kapitánka Volejbal Přerov): „Kromě koncovky prvního setu jsme předváděly naši hru a odtáhly soupeře 
servisem. Od toho se odvíjela obrana v poli a následný útok.“ 

Radim Vlček (trenér Volejbal Přerov): „Jsme šťastný za první vítězství, které bylo zcela zasloužené. Mohlo být i výraznější, pokud 
bychom neselhali v koncovce prvního setu. Děkuji týmu za kolektivní výkon.“                       

 

Volejbal Přerov - TJ Ostrava 0:3 (13:25, 15:25, 22:25) 

Rozhodčí: Kovář V., Kavala T. 

Domácí: Benediktová, Zatloukalová, Kotlabová, Jehlářová, Diatková, Polášková, libera Kulová, 
Plešingrová. Střídaly: Semerádová, Köhlerová, Šádková 

Hosté: Nečasová, Pospíšilová, Hrdličková, Kalusková, Žarnovická, Štrbová, libero 
Chevalierová. Střídaly: Bauerová, Vytisková, Jedličková 

Ohlasy po utkání: 

Sandra Kotlabová (kapitánka Volejbal Přerov): „Soupeř nás zatlačil podáním a od toho se odvíjela menší možnost roztrhat obranu 
a útočit na jedny ruce. Škoda, že jsme nedokázaly při dlouhých výměnách být efektivní v útoku. Ve třetím setu jsme se zvedly díky 
servisu a donutily soupeřky k chybám. Nedokázaly jsme ho však dotáhnout k vítězství.“ 

Radim Vlček (trenér Volejbal Přerov): „Ostrava hrála výborně. Trápila nás dobrým servisem a kvalitou v útoku bez chyb. Po dobrém 
startu jsme nebyli dost odvážní v zakončení. Ve třetím setu se nám naskytla šance, ale soupeř si koncovku pohlídal. Právě v těchto 
okamžicích je třeba hrát odvážněji, zejména proti takovému soupeři.“ 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „Dva a půl setu jsme předváděly krásný volejbal s dobrou obranou na síti i v poli. Pak 
jeden chybný výrok rozhodčího plus servis Poláškové nám zkomplikovaly celý set, ale dotáhly jsme ho k vítězství. Chválím celý tým 
za to, jak zvládnul třetí set. Chtěla bych touto cestou pozdravit fanoušky a poděkovat jim za podporu.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Dnes z holek vyzařovala velká chuť do hry a vůle po vítězství. Soupeře jsme mačkali celý 
zápas. Jen nás trochu zabrzdil výrok spodního rozhodčího, který z kilometrového autu udělal dobrý balon pro soupeřky.“ 

A tento týden? 

• PO: EX-Ž   Olymp – Prostějov; Šelmy Brno – Dukla Liberec 

• ÚT: nazval bych to sesterským derby – v Olomouci hraje Šternberk; souboj trenérského dua Klár – Fortuník = Kladno 

hraje v Příbrami 

• PÁ 

o VK Ostrava přivítá Kocoury z Příbrami (oba týmy potřebují body jak sůl), Aero hraje v Brně, ambiciózní Lvi 

přivítají Duklu, Ústí nad Labem hraje ve Zlíně a Kladně se představí Black Volley Beskydy  

o Sokol Frýdek-Místek bude bojovat o druhou výhru v Přerově; Ostrava hraje na Králově Poli v Brně; v dalších 

zápasech hraje Šternberk s Olympem a Prostějov s Olomoucí 

• SO: Jihostroj – Příbram, Zlín – Lvi, Brno – Kladno, Aero – Dukla. Ženy: Liberec – Olomouc, Prostějov – Ostrava, Přerov – 

Olymp, KP Brno – Sokol Frýdek-Místek a Šternberk – Šelmy Brno 

• PO 7. prosince v České televizi odvetné derby VK Ostrava – Black Volley Beskydy, začátek v 17:10 

V Janovicích, dne 30. listopadu zapsal Brouk z Beskyd 


