
 

 

 

 

 

EXTRALIGA MUŽŮ čelo tabulky v uplynulém týdnu se odvíjelo v rytmu sloganu „každý chvilku tahá pilku“ 

• V pondělí Jihostroj před televizními kamerami poráží Duklu 3:1 a dostává se na první místo 

• V sobotu se doma Karlovarsko střetlo s Českými Budějovicemi a zvítězilo 3:1. Výhra západočeský tým katapultovala do 

vedení 

• V neděli celek Karlovarska vítězí bez ztráty setu v Příbrami a navyšuje tak náskok na Jihostroj už na čtyři body 

• Ve středu tabulky se o šesté místo škube Ostrava s Odolkou. Ono totiž zaručuje jednak vyhnutí se předkolu play off 

(minimálně čtrnáct dnů na další přípravu) a v prvním kole play off pak také jistotu nenasazení proti Jihostroji či 

Karlovarsku. Ostrava má sice dvoubodový náskok, ale Aero má zase k dobru dohrávku prvního kola s celkem Beskyd (29. 

ledna) 

• Z trojice posledních tří celků tabulky se do předkola play off probojuje jen ten nejlepší z desátého místa. Papírově by to 

mohly být Beskydy, které mají odehrány o dva zápasy méně… 

 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 ČEZ Karlovarsko 17 13 2 1 1 47:14 44 

2 VK Jihostroj České Budějovice 17 12 2 0 3 44:18 40 

3 VK Dukla Liberec 17 12 0 3 2 43:22 39 

4 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 18 9 2 3 4 41:27 34 

5 VK Lvi Praha 17 8 4 1 4 40:25 33 

6 VK Ostrava 17 7 2 1 7 32:30 26 

7 AERO Odolena Voda 16 7 0 3 6 30:31 24 

8 Kladno volejbal cz 17 5 0 3 9 25:39 18 

9 Volejbal Brno 18 4 1 2 11 23:42 16 

10 Black Volley Beskydy 16 1 4 1 10 23:41 12 

11 VK Euro Sitex Příbram 18 2 2 2 12 19:47 12 

12 Fatra Zlín 18 1 3 2 12 18:49 11 
 

VK Jihostroj České Budějovice – VK Dukla Liberec 3:1 (25:13, 22:25, 25:19, 25:22) 

SK Volejbal Ústí nad Labem – VK Ostrava 3:0 (25:22, 27:25, 25:23)     o výsledku utkání asi nejvíc rozhodl 

závěr druhého setu, kdy domácí zlikvidovali náskok ostravského celku a získali i druhý set 

 

VK ČEZ Karlovarsko – VK Jihostroj České Budějovice 3:1 (25:15, 25:22, 19:25, 25:23) 

 

VK Euro Sitex Příbram – VK Ostrava 1:3 (19:25, 13:25, 25:22, 19:25)   David Janků (kapitán VK Ostrava). 
„Zápas plný emocí, jsem rád, že jsme po nepovedeném včerejším zápase v Ústí dnes vyhráli a jsou to pro nás 
cenné tři body do tabulky.“ 

 

SK Volejbal Ústí nad Labem – VSC Fatra Zlín 3:0 (25:10, 25:19, 25:17)   Domácí neponechali nic náhodě a Zlínu 
nepustili ani jeden set. Svěřenci Luboše Vašiny tak stále drží čtvrtou příčku extraligové tabulky 
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V 18. kole mužské se utkaly dva sousedící celky v tabulce – domácí tým Black Volley Beskydy přivítal Kladno volejbal cz. A hrálo se 
o hodně. Oba celky bojují o lepší umístění v předkole play-off, Beskydy navíc chtěly na domácí půdě Kladnu oplatit porážku. 

Black Volley Beskydy – Kladno volejbal cz 1:3 (29:27, 23:25, 22:25, 18:25) 

Rozhodčí: Jakub Gall, Lukáš Spáčil 

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

Hosté: Kyjanica, Palgut, Kraffer, Zajíček, Křesťan, Hýský, libero Kunc. Střídali: Lohr, Vostárek 

Tomáš Široký: „Dneska ani nevím, co říct. Se štěstím 
jsme otočili první set, nebo možná vůlí jsme ho vyhráli, 
byli jsme psychicky nahoře. Druhý set jsme ale nezačali 
tak, že bychom měli být psychicky nahoře. Hráli jsme tři 
vyrovnané sety, škoda toho čtvrtého, nastoupíme, 
uděláme čtyři chyby a pak už se z toho nedokážeme 
zvednout. Mně to je strašně líto, protože dřeme na 
tréninku jak… nemůžu to ani říct a neumíme to prodat v 
zápasech.“ 

Jakub Salon: „Moc jsme dneska chtěli vyhrát a i ten 
zápas, nebo aspoň ty tři sety tomu napovídaly, že to 
prostě nevzdáme a že chceme uhrát tři body. Jednu 
koncovku prvního setu jsme vyhráli trpělivostí, druhou 
jsme naopak takhle prohráli, což byla škoda. Dneska tam 
bylo spoustu chyb na obou stranách, možná to bylo 
nervózní. Kladno možná bylo zkušenější a pohlídalo si to 
v závěru a nenechalo nás už potom moc hrát.“ 

Adam Zajíček: „Výhra, no…. Myslím, že kdo to viděl, asi 
neměl radost z toho, že obětoval hodinu a půl času, nebo 
jak dlouho to trvalo, díváním se na tady tenhle zápas. 
Vyhrál o něco šťastnější tým.“ 

Milan Fortuník (trenér Kladno volejbal cz): „Mně se 
zdálo, že obě družstva jsme se trápily tím utkáním. 
Střídali jsme momenty, kdy to byl moc hezký volejbal a 
chvíle, kdy to bylo opravdu úděsné a tak jsem rád za tři 
body z Beskyd, to není jednoduché, ale to utkání bylo 
poznamenané strašným množstvím chyb na obou 
stranách.“ 

 

Do čela UNIQA extraligy žen se po jasné výhře v 
Olomouci vyhoupla Dukla Liberec 

V ostatních zápasech 7. kola favorizované týmy potvrdily papírové předpoklady a žádné překvapení se nekonalo. 

VK UP Olomouc – VK Dukla Liberec 0:3 (17:25, 20:25, 23:25) 

VK Šelmy Brno – TJ Sokol Šternberk 3:0 (25:12, 25:15, 25:17) 

PVK Olymp Praha – Volejbal Přerov 3:0 (25:15, 25:12, 25:17) 

 

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – VK KRÁLOVO POLE    0:3 (19:25, 14:25, 17:25) 

Domácí Frýdek-Místek přivítal hosty z Králova Pole Brno. Sokolky byly po minulé výhře nad Prostějovem 
při chuti, avšak Brňanky naplnily roli favorita a zvítězily. 

TJ Sokol Frýdek-Místek - VK Královo Pole 0:3 (19:25, 14:25, 17:25) 

Rozhodčí: Trumpeš, Peloušek 

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

 



Daniela Pavelková: „Gratuluji Brnu, 
protože nás dnes jasně přehrálo. Výborně 
bránilo v poli i na síti. My jsme dnes hůř 
přihrávaly a nebyly jsme si schopné balony 
připravit.“ 

Leoš Chalupa: „Brno suprově servírovalo 
a výborně hrálo v obraně, na síti i v poli. 
Gratulujeme, zaslouženě vyhrálo.“ 

Denisa Pavlíková: „Tlačily jsme soupeře 
na podání a dobře jsme bránily na síti. 
Bojovným výkonem jsme to dotáhly do 
vítězného konce.“ 

Matúš Kalný: „Dnes jsme dobře bránili jak 
na síti, tak v poli a k tomu jsme zatlačili 
soupeře dobrým servisem.“  

 

TJ OSTRAVA - VK PROSTĚJOV 3:0  (25:23, 25:23, 25:12) 

V dohrávaném 7. kole UNIQA volejbalové extraligy žen se v Ostravě představil Prostějov. Domácí tým vstoupil 
do nového roku výhrou nad vedoucí Olomoucí, naopak Prostějov prohrál ve Frýdku-Místku, který byl v té době 
poslední. Prostějov se sice papírově silnějšího soupeře nezalekl, ale domácí Ostrava i tak dokázala zvítězit. 

Rozhodčí: Možnár M., Slezák J. 

Domácí: Nečasová, Pospíšilová, Hrdličková, Kalusková, Žarnovická, Štrbová, libero 
Chevalierová. Střídaly: Bauerová, Výtisková, Šmídlová, Jedličková 

Hosté: Fričová, Kvapilová, Kopáčová, Michalíková, Blumentritová, Dvořáčková, libero 
Stavinohová. Střídaly: Weidenthalerová, Baláková 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „V 
prvních dvou setech nám moc nefungoval servis, 
ale pomohly jsme si v ostatních herních 
činnostech. Ve třetím setu už byl naopak servis 
výborný a díky velkému náskoku jsme mohly do 
hry zapojit všechny hráčky.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Vlastním 
nedůrazem dvě napínavé koncovky, kdy kardiaci 
přepínali krabičky. Třetí set už byl pod kontrolou. 
Méně nevynucených chyb do dalších 
zápasů.“                  

Karolína Fričová (kapitánka VK 
Prostějov):„První dva sety vyrovnaná partie. 
Bohužel se nám nepodařilo uhrát koncovky, dělaly 
jsme zbytečné chyby a neubránily míče, které 
jsme ubránit mohly. Ve třetím setu se nám nedařilo 
od začátku a navíc jsme i přestaly bojovat. “ 

Lubomír Petráš (trenér VK Prostějov): „První 
dva sety jsme se drželi, ustáli jsme podání 
soupeře, neměli jsme problémy na přihrávce a tím 
pádem ani v útoku, ale nevyvarovali jsme se 
zbytečných chyb v koncovce. Ve třetím setu ž 
jsme nedokázali reagovat na výrazně zlepšené 

podání. Domácí tým byl lepší v dohrávkách po obraně a zaslouženě zvítězil.“ 

 

V sobotu prohrála Ostrava v Liberci a Frýdek-Místek v Olomouci shodně 0:3 

V Janovicích, dne 18. ledna zapsal Brouk z Beskyd 


