
 

 

 

 

Většinou začínám rekapitulací výsledků, ale dnes na první místo dávám tříchodové menu mužů Black Volley Beskydy 

v tomto týdnu. První dva chody pak můžeme sledovat i v České televizi na ČT Sport 

• PO v 19:15 na ČT Sport odvetné derby VK Ostrava – Black Volley Beskydy 

• ÚT o hodinu později ve 20:15 na ČT Sport Black Volley Beskydy – Volejbal Brno 

• PÁ – Beskydy zajíždějí do Příbrami 

Ostrava se bude snažit odčinit porážku 0:3 z úvodu soutěže, Beskydy pak naopak o týden později v Brně nezískaly ani 

set. Páteční zápas v Příbrami je první v letošním ročníku a odveta ve Frýdku-Místku je na pořadu 23. ledna. Bodová 

bilance tohoto týdne hodně napoví, zda se Beskydy budou dále pohybovat v klidném středu tabulky nebo se Ostrava 

a Příbram začnou zvedat z podpalubí. 

EVROPSKÉ POHÁRY – Karlovarsko odehrálo úvodní turnaj v Trentu. Stejně jako Olomouc z Novary, tak i Západočeši 

odjeli z Itálie bez zisku bodů, ale v každém ze zápasů ukořistili svým soupeřům vždy jeden set. A to v zápasech proti 

takovým velikánům jako jsou Friedrichshafen, Trentino a Novosibirsk určitě není málo. 

EXTRALIGA DOSPĚLÝCH   PÁTEK: 

Důležitý souboj s Frýdkem-Místkem se až do 
čtvrtého setu vyvíjel nadějně pro domácí tým. 
Jenže v tomto okamžiku do něj zásadně 
vstoupil první rozhodčí Vachutka, když dvakrát 
napomínal přerovského kouče, jež měl žlutou 
kartu už z prvního setu, což znamenalo dva 
body pro hosty a vyloučení trenéra Vlčka. 
V rozhodující páté sadě Přerovanky vedly 8:4, 
ale bojovný soupeř výsledek otočil a odvezl si 
dva body, které ho posunuly na příčku 
zajišťující účast v play off.          

Volejbal Přerov - TJ Sokol Frýdek-Místek 2:3 
(24:26, 25:20, 25:12, 21:25, 12:15) 

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

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

Mitrega-Mamica, Koloničná 

Sandra Kotlabová (kapitánka Volejbal Přerov): „Škoda, že jsme nedohrály koncovku prvního setu. Ve čtvrtém nás asi rozhodily 
nepřesné výroky prvního rozhodčího, které vyústily ve vyloučení trenéra. V tie-breaku jsme vedly, ale neudržely koncentraci a větší 
bojovnost soupeřek slavila úspěch.“ 

Radim Vlček (trenér Volejbal Přerov): „Mrzí mne, že jsme nezvládli závěr úvodní sady, kdy jsme se dotáhli na hosty. Pak jsme byli 
dva sety jasně lepší. Start do čtvrtého dějství patrně poznamenala nekoncentrovanost. Stahovali jsme, ale výroky hlavního 
rozhodčího jsem hlasitě komentoval, a ten je ocenil dalšími dvěma napomenutími, a tím i dvěma body. Rozhodující set jsme nadějně 
rozehráli, ale nedotáhli k zisku vítězství. Mrzí mne, že za špatné výroky rozhodčího jsou trestáni trenéři.“ 

Daniela Pavelková (kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek): „Jsme rády za výhru, která nás posunula blíže play off. Škoda, že výkon 
rozhodčího nepřispěl ke klidnému průběhu v důležitém utkání. Šlo o hodně a domácí mohou být kvůli tomu naštvaní.“     

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol Frýdek-Místek): „Jsem šťastný za vítězství. Byl jsem spokojený s koncovkou prvního setu. Další 

zlom nastal v polovině čtvrté sady. My jsme se bojovností a následnou výhrou udrželi v boji o play off. Výkon rozhodčího, bohužel, 

neodpovídal extraligové úrovni.“ 

VK Královo Pole – TJ Ostrava 0:3 (28:30, 13:25, 19:25) 

Výsledkový servis č. 10   do 6. 12. 2020 

 



Kladno volejbal cz - Black Volley Beskydy 3:1 (24:26, 27:25, 25:15, 25:23) 

Volejbalisté Kladna ukončili smolnou sérii 
porážek. Po čtyřech prohrách přivítali 
v dohrávaném 7. kole UNIQA extraligy na 
domácí palubovce Beskydy s bývalým 
hráčem středočeského celku Milanem 
Moníkem. Po dvou vyrovnaných setech 
zlomili svěřenci Milana Fortuníka utkání na 
svou stranu a třetí i čtvrtou sadu měli ve 
své režii. Díky výhře se dotáhli na  
soupeře, který v letošní sezóně vyšel          
i počtvrté naprázdno z venkovní půdy. 

Domácí: Kraffer, Kyjanica, Fortuník, 
Mikulenka J., Zajíček, Křesťan, libero 
Kunc. Střídali: Hýský, Mikulenka V., Palgut 

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

Adam Zajíček (kapitán Kladno volejbal cz): „Ze tří 
bodů mám radost. Jedná se o druhé vítězství v sezóně. Čtvrtý set z naší strany mohl dopadnout přesvědčivěji a byl bych veselejší. 
Na to, že jsme vyhrávali o tři body, tak jsme z toho v závěru udělali zbytečné drama. Beskydy hrály dobře po tak dlouhé cestě. Pro 
nás byly ideálním soupeřem, na kterém jsme se chytli.“ 

Milan Fortuník (trenér Kladno volejbal cz): „V přípravě na zápas bylo cítit, že chceme vyhrát za plný počet bodů a s tím se na 
hřiště vloudila i nervozita. Utkání jsme nakonec zvládli a jsme rádi za tři body. Je dobře, že jsme přerušili smolnou sérii, alespoň nám 
výhra vlije do žil energii a sebevědomí do hry.“ 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „Od začátku zápasu jsme bojovali s mezihrou a dohráváním bodových balonů, což 
se projevilo zejména na prohraném druhém setu. Ve třetím jsme domácí nastartovali. Křesťan se rozjel na servisu. Ve čtvrté sadě 
jsme zkusili zápas dotáhnout do tie-breaku, ale nepovedlo se. Musím pogratulovat domácím.“ 

Jakub Salon (Black Volley Beskydy): „Zápas jsme si prohráli trošku sami. První dva sety jsme zvládali přijmout těžký servis. Druhou 
sadu jsme nebyli schopni dohrát. Utkání by se jinak vyvíjelo jinak. Za mě jsme si duel s Kladnem prohráli nedůsledností v útoku.“ 

Popis utkání:   Úvodní set byla k vidění velká přetahovaná obou mužstev. Jako první se do vedení o dva body dostaly Beskydy 
zásluhou bloku Augusta. Hosté se dostali do tříbodového náskoku, domácí však zabojovali a Kraffer esem srovnal na 23:23. Krysiak 
s Augustem připravili moravskoslezskému celku dva setboly. K získání první sady využili druhý poté, co byl zablokován kladenský 
veterán Hýský. 

V druhém dějství mělo od počátku navrch Kladno. Středočeský tým držel mírný náskok zejména díky bodům Kraffera. Beskydy ale 
hodně rychle vrátil do hry Romanutti. Byl však sám, zatímco Orlům vrátili vedení nejprve bloky Kyjanici a v koncovce se rozjel Hýský. 
Zajíček však při setbolu chyboval. Když na ukazateli skóre svítil vyrovnaný stav po 25 bodech, tak vzal situaci do svých rukou Kraffer. 
Nejprve na útoku vybojoval pro Kladno další setbol a následně celou sadu uzavřel sebevědomým esem. 

Koncovka druhého setu se ukázala zlomovou. Hráči Beskyd se sice ve třetí sadě dostali do vedení 3:1, v zápase však měli navrch 
naposledy. Domácím vytvořil náskok kapitán Zajíček díky dvěma blokům a esu a hosté začali více chybovat na útoku, což znamenalo 
luxusní vedení 16:7 pro Kladno. Parádní bodový polštář Orlů podtrhl opět dvěma body Zajíček a stylově esem na konečných 25:15 
ukončil třetí sadu Křesťan. 

Domácí hvězda se rozjela a v zápase zaznamenala 24 bodů, k němu se navíc přidali veterán Hýským s Krafferem, který podtrhl svůj 
výkon čtyřmi esy. Už se zdálo, že se čtvrtý set ponese v podobném duchu, jako ten předchozí. Hosté prohrávali už 11:18, ale vzchopili 
se. Hodně jim k tomu pomohlo Kladno, které na konci znervóznělo a jasné vedení se jim ztenčilo po chybě Hýského na jediný bod. 
Modrobílá devítka ale vzápětí napsala přesným útokem tečku za zápasem a Kladno zvítězilo 3:1.  Autor: Ondřej Jícha 

 

VK Ostrava – VK Euro Sitex Příbram 3:0 (25:16, 25:23, 25:20) 

Přesvědčivé vítězství domácích jen mírně zdramatizovala druhá půlka druhého setu. Několikabodovou 
ztrátu však ostravský tým v koncovce stáhnul a poslední dva míče získal pro sebe a tím i vítězství v tomto 
setu. Ve zbývajícím čase utkání měli domácí stále navrch. 

 

VSC Fatra Zlín - SK Volejbal Ústí nad Labem 3:2 (28:26, 27:25, 21:25, 18:25, 17:15) 

Volejbal Brno – Aero Odolena Voda 1:3 (22:25, 20:25, 25:17, 27:29) 

VK Lvi Praha - Dukla Liberec 1:3 (25:20, 17:25, 25:27, 19:25) 

Všechny tři výsledky jsou dost překvapivé a svědčí o velké vyrovnanosti letošního ročníku 



SOBOTA: 

VK Prostějov – TJ Ostrava 1:3 (25:18, 12:25, 23:25, 21:25)  Pozvednutí výkonu ano, příznivý výsledek ne. Tak ve 

stručnosti vyzněl zápas 16. kola UNIQA extraligy žen ČR 2020/21 pro volejbalistky Prostějova, jež proti Ostravě výtečně začaly. A 
zdálo se, že po dlouhé době směřují ke kýženému triumfu. Soupeřky se však postupně zlepšovaly a nakonec v zajímavém střetnutí 
potvrdily svou kvalitní formu po restartu sezóny, když obrátily pro ně komplikovaný vývoj. 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „Pro nás bylo dnes nejdůležitější, že jsme se dokázaly zvednout z prvního setu. Ten 
byl z naší strany katastrofální, ale od druhé sady jsme se hodně zlepšily a nakonec máme další tři důležité body do tabulky.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Vybojovali jsme veledůležité tři body v náročném programu, kterým teď procházíme. Hlavně 
ze začátku to bylo od nás dost unavené utkání, nezačali jsme vůbec dobře a tím větší cenu má vítězství po otočeném průběhu 
zápasu. Obrovsky jsme si pomáhali blokem ve fázích, kdy se nám jinak tolik nedařilo, klíčový byl obrat v závěru třetího setu. A celkově 
jsme to zmákli, takže spokojenost.“ 

 

KP Brno – Frýdek-Místek 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 29:27) 

V sobotu v podvečer čekal na KP Brno                  i 
Frýdek-Místek po pátku druhý zápas v řadě,  a 
zatímco Královo Pole si chtělo spravit chuť po 
prohře s Ostravou, Frýdek-Místek naopak přijel 
do Brna navázat na svoje vítězství proti Přerovu. 
V hale na Vodově se vedení 0:1 na sety ujaly 
hostující hráčky, pak už ale zatáhlo za vítězný 
konec třikrát Královo Pole, když zvládlo i 
dramatickou koncovku čtvrtého setu, a na svoje 

konto si po výhře 3:1 připisuje plný počet bodů. 

Domácí: Bukovská, Koulisiani, Šunderlíková, Pavlíková, 
Judlová, Grabovská, libero Digrinová. Střídaly: Baird, 
Dolotova, Hobbs, Röderová 

Hosté: Mitrega-Mamica, Uhrová, Pavelková, Hadáčková, 
Šnellyová, Petrová, libero Teperová. Střídaly: Tkáčová, 
Borovcová, Grygarová 

Hana Judlová (kapitánka KP Brno): „Zápas byl docela jako na houpačce, jednou jsme daly šestibodovou sérii my, jednou soupeř. 
Naštěstí jsme dokázaly vyhrát, jsou to důležité tři body a my jsme za ně opravdu rády.“ 

Matúš Kalný (trenér KP Brno): „Měli jsme dnes vyhrát 3:0. V prvním setu jsme stále vedli o tři body a pak jsme to v koncovce 
pokazili a netlačili jsme dost podáním. Nesmí se nám stávat, že když ve čtvrtém setu vedeme 17:11, tak pak jdeme do tak dramatické 
koncovky. Jsme rádi za tři body, ale mělo to být jinak.“ 

Daniela Pavelková (kapitánka Sokol Frýdek-Místek): „Dnes odjíždíme úplně bez bodu i přesto, že si myslím, že bylo Brno hratelné. 
My jsme nehrály úplně tak, jak bychom měly. K tomu, abychom se dostaly do tak dramatické koncovky čtvrtého setu, nám hodně 
pomohly i Brňanky, měly jsme čtyři setboly, ale nedokázaly jsme to dohrát. My jsme zkušené, ony jsou mladé, takže bychom měly 
vyhrávat my.“ 

Leoš Chalupa (trenér Sokol Frýdek-Místek): „Bohužel neumíme hrát druhé utkání za sebou, mrzí nás to, je to dnes 
prohospodařený bodík, tie-break už je vždycky otevřený. Soupeř byl kvalitnější na podání a my jsme bohužel přestali plnit, co jsme 
měli.“ 

TJ Sokol Šternberk – VK Šelmy Brno 0:3 (19:25, 18:25, 21:25) 

Volejbal Přerov - PVK Olymp Praha 0:3 (17:25, 8:25, 11:25) 

VK Dukla Liberec – VK UP Olomouc 3:2 (25:21, 22:25, 22:25, 25:16, 15:8)   první porážka Univerzity 

 

Mikulášská sobota nabídla fanouškům volejbalu čtyři zápasy 16. kola UNIQA volejbalové extraligy mužů 
2020/21 a žádné drama se nikde nekonalo (všechny zápasy byly pouze na tři sety). Dukla Liberec po 
včerejším vítězství na Lvech nestačila na „Odolku“ a překvapivě neuhrála ani set. Jihostroj na domácí 
půdě rozstřílel Příbram a pražští Lvi se po páteční domácí prohře spravili chuť ve Zlíně. Ani Kladno neveze 
z Brna ani set, přestože v průběhu setů bylo vždy ve vedení, ale koncovky patřili domácímu týmu. 

 

V Janovicích, dne 6. prosince zapsal Brouk z Beskyd 


