
 

 

 

 

Český pohár 2020/2021 už jen s extraligovými týmy 

 

Český pohár 2020/2021 už sice odstartoval v září 1. 
kolem, které se odehrálo turnajově za účasti týmů nižších 
soutěží, v ženské části se pak ještě stihly odehrát dva 
zápasy 2. kola, pak však musel být přerušen. Nyní se 
však karta obrátila k lepšímu a zanedlouho bude 
s určitými změnami Český pohár pokračovat. 

 

Zápasy Českého poháru dostaly od hlavní hygieničky 
zelenou, avšak za obdobných podmínek, jaká jsou platná při 
utkáních UNIQA extraligy. Z tohoto důvodu se Český pohár 
2020/2021 dohraje jen s družstvy extraligy, tj. bez družstev z 
nižších soutěží, a proto musel být původní formát soutěže 
upraven. Jak bude Český pohár 2020/2021 pokračovat? 

V ženské kategorii bude dohrán jeden zápas 2. kola mezi 
Přerovem a Ostravou. Vítěz postoupí do 3. kola, které se 
odehraje pouze jednokolově, výhodu domácího prostředí 
určil los. 

Zápas 2. kola ČP žen: 

• 20. ledna 18:00 Volejbal Přerov – TJ Ostrava  0:3 

Zápasy 3. kola ČP žen: 

21. ledna 18:00 VK Dukla Liberec – VK Šelmy Brno  3:0 
22. ledna 17:00 VK Prostějov - TJ Sokol Šternberk  1:3 
24. ledna 13:00 VK Královo Pole – PVK Olymp Praha 0:3  
27. ledna 17:00 VK UP Olomouc – Ostrava   ??? 
 Vítězné týmy 3. kola čeká od 7. - 8. února Final Four Českého poháru 2020/2021 v Teplicích. 

  

Ani v mužské kategorii neproběhne vše dle původního rozpisu. Český pohár 2020/2021 bude pokračovat 
dvoukolově 3. kolem. 

Zápasy 3. kola ČP mužů: 

20. ledna 17:00 VK Ostrava – Volejbal Brno   2:3 
21. ledna 16:00 VSC Fatra Zlín – Black Volley Beskydy 0:3  
23. ledna 17:30 Volejbal Brno – VK Ostrava   3:0 
26. ledna 15:00 Black Volley Beskydy – VSC Fatra Zlín ??? 
2. února 17:00 Aero Odolena Voda – SKV Ústí nad Labem 
3. února 18:00 VK Euro Sitex Příbram – VK Lvi Praha 
4. února 17:00 SKV Ústí nad Labem – Aero Odolena Voda 
9. února 18:00 VK Lvi Praha – VK Euro Sitex Příbram 

 

Výsledkový servis č. 14         do 24. 1. 2021 

 

Postupující ze 3. kola se přidají ke 
čtveřici týmů z Final Four Českého 
poháru 2019/2020 (České 
Budějovice, Kladno, Liberec, 
Karlovarsko) a utvoří osmičlennou 
skupinu, která bude od 20. - 22. 
února v Karlových Varech bojovat 
na finálovém turnaji o celkový 
triumf. 

 



EXTRALIGA MUŽŮ  

Pořadí na prvních třech 
místech tabulky se 
nezměnilo. Bodově 
naprázdno vyšly týmy Ústí 
nad Labem, Kladno, Brno a 
Příbram. Lvům z Prahy stačil 
bod ze sobotního 
dramatického duelu 
s Karlovarskem k posunu na 
čtvrté místo. Skokanem 
uplynulého týdne je určitě 
celek Black Volley Beskydy, 
který maximálním ziskem 
šesti bodů poskočil na osmou 
příčku tabulky. 

VK ČEZ Karlovarsko - VK Lvi Praha  3:0 (25:20, 25:20, 25:16) 

VK Lvi Praha – VK ČEZ Karlovarsko 2:3 (24:26, 25:22, 25:23, 22:25, 14:16) 

VSC Fatra Zlín - AERO Oolena Voda 2:3 (25:23, 23:25, 12:25, 25:22, 7:15) 

Kladno volejbal cz  – VK Dukla Liberec 0:3 (20:25, 21:25, 21:25) 

VK Jihostroj České Budějovice – SKV Ústí nad Labem 3:0 (25:12, 25:23, 25:22) 

VOLEJBAL BRNO – VK OSTRAVA 0:3  (22:25, 17:25, 19:25) 

Zápas týmů bojujících o dobré umístění před play-off byl k vidění v Brně – na jih Moravy přijeli ostravští 
volejbalisté, kteří by si rádi zajistili přímý postup do play-off, což jim zajišťuje šestá příčka, na které 
aktuálně jsou. Alespoň výhodu domácího prostředí do předkola by rádi měli svěřenci Ondřeje Marka. 
Jejich aktuální forma ale favorizovalo hostující Ostravu, Brno nevyhrálo v extralize od začátku prosince. 
První vzájemný duel této sezóny vyhrála jednoznačně ve třech setech Ostrava, hráči trenéra Jana 
Václavíka vyhráli v Brně naposledy v roce 2018. 

Rozhodčí: Dušek Petr, Buchar Tomáš 

Domácí: Boula, Hrazdira, Klajmon, Římal, Licek, Pražák, libero Špelda. Střídali: Tesař, Jakubec, Drahoňovský, 
Kočvara, Jirásek 

Hosté: Kotas, Jambor, Janků, Sedláček, Dvořák, Ihnát, libera Sobczak, Jelen. Střídali: Závodský, Mazoch, Vancl 

Michal Hrazdira (kapitán Volejbal Brno): „Ostrava nás přehrála na servisu, celé utkání tlačila a byla lepší a 
volejbalově chytřejší. Nám chyběl v důležitých chvílích klid a bojovnost.“ 

Ondřej Marek (trenér Volejbal Brno): „Ostrava byla dnes lepší, my s útočnou potencí na třiceti procentech 
nemůžeme pomýšlet na vítězství. V momentech, kdy se nám chvíli daří servis, tak nepotrestáme chyby Ostravy. 
Pozitivní byl příchod mladých hráčů, kteří se dokázali prosadit.“ 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Jsem moc rád za tři body, pro nás velmi cenné vítězství, v Brně se 
nevyhrává snadno. Už to vypadalo, že se Brno rozpodává, ale ustáli jsme to. Mám opravdu velkou radost.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Jsem rád za vítězství, navíc to bylo ve třech setech, v Brně se nevyhrává 
snadno. Jsem rád, že jsme zvládli i pasáž, kde nás Brno dohánělo nebo bylo před námi. Tři body jsou pro nás 
skvělé.“ 

 

BLACK VOLLEY BESKYDY – VK EURO SITEX PŘÍBRAM  3:0  (19,21,20) 

Velmi důležitý zápas pro oba týmy bojující o předkolo play-off. Beskydy, které měly až do čtvrtečního 
vítězného pohárového zápasu proti Zlínu delší bodový půst, chtěly oplatit Příbrami prohru, kterou jim 
mladý tým vedený nově trenérem Danielem Rosenbaumem uštědřil na domácí půdě. To se lépe hrajícím 
domácím nakonec podařilo a berou plný počet bodů. 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 ČEZ Karlovarsko 19 14 3 1 1 53:16 49 

2 VK Jihostroj České Budějovice 18 13 2 0 3 47:18 43 

3 VK Dukla Liberec 18 13 0 3 2 46:22 42 

4 VK Lvi Praha 19 8 4 2 5 42:31 34 

5 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 19 9 2 3 5 41:30 34 

6 VK Ostrava 18 8 2 1 7 35:30 29 

7 AERO Odolena Voda 18 7 1 3 7 34:36 26 

8 Black Volley Beskydy 18 3 4 1 10 29:42 18 

9 Kladno volejbal cz 18 5 0 3 10 25:42 18 

10 Volejbal Brno 19 4 1 2 12 23:45 16 

11 Fatra Zlín 19 1 3 3 12 20:52 12 

12 VK Euro Sitex Příbram 19 2 2 2 13 19:50 12 



Rozhodčí: Jakub Gall, Lukáš Spáčil 

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

Hosté: Polák, Rosenbaum D., Böhm, Hladenko, Hulpach, Kuchař, libera Juračka, Peterka. Střídali: Trojanowicz, 
Rosenbaum A., Ureš J., Ureš F. 

Michal Čechmánek (kapitán Black Volley Beskydy): „Předvedli jsme dneska bojovný výkon, já jsem rád za tři 
body. Byl to kolektivní výkon, chválím i spoluhráče na střídačce jak fandili, dneska to bylo perfektní.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Začátek byl z naší strany trošku nervózní, ale já jsem byl osobně 
klidný, protože jsem věděl, že jsme kvalitnější a po zápase ve Zlíně se nám konečně také zvedlo sebevědomí. 
Potvrdili jsme opět výbornou obranou to, co nám jde, a zápas jsme měli, dá se říct, pod kontrolou. Gratuluju klukům 
k důležitým třem bodům. Zítra nás čeká zase těžký zápas proti Aeru, z kterého budeme chtít také vyjít vítězně.“ 

Martin Böhm (kapitán VK Euro Sitex Příbram): „Dneska jsme na soupeře nestačili. Je vidět, že máme mladé 
družstvo, děláme spoustu nevynucených chyb a to nás stojí pak koncovky. Hrajeme do půl setu vyrovnaně a zatím 
se nám nedaří s tím něco udělat a vypadá to, že to bude do konce sezóny podobné.“ 

Daniel Rosenbaum (trenér VK Euro Sitex Příbram): „Celý týden jsme se na Beskydy připravovali, dá se říct, že 
nás vůbec ničím nepřekvapily. Měli jsme jasně rozehraný zápas, bohužel překvapili jsme sami sebe našim hodně 
špatným výkonem, kdy Beskydy hrály to, co my víme a my jsme nevyužili jejich rozpoložení a naopak odjíždíme 
zklamaní a můžeme zase jen pogratulovat soupeři ke třem bodům.“ 

 

 

Black Volley Beskydy – AERO Odolena Voda 3:1 (25:18, 22:25, 25:23, 29:27) 

V dohrávce 12. kola se spolu v letošním ročníku UNIQA volejbalové extraligy mužů poprvé utkaly týmy 
Black Volley Beskydy a AERO Odolena Voda. Zápas zastihl domácí, jež hráli stále bez zotavujícího se 
kapitána Širokého, v dobré formě a hlavně ve velké psychické pohodě po dvou vyhraných zápasech po 
sobě. Aero naopak včera nečekaně ztratilo bod s posledním Zlínem. Dala se tak očekávat pořádná 
sportovní bitva, což se potvrdilo a k vidění byl pěkný a bojovný volejbal. 

Rozhodčí: Luboš Pecháček, Zdeněk Grabovský 

Domácí: August, Dolgopolov, Mečiar, Čechmánek, Romanutti, Krysiak, libero Moník. Střídal: Mišek 

Hosté: Taylor, Démar M., Demar L., Holubec, Hladík, Vangs, libera Kop, Hadrava. Střídali: Horák, Holčík, 
Svoboda, Vachoušek 



Michal Čechmánek (kapitán Black Volley Beskydy): „Do zápasu jsme nastoupili po dvou vyhraných zápasech 
velmi sebevědomě, což nás posouvalo dál a dál. Nebyl to lehký soupeř. Ten jeden prohraný set bylo tím, že jsme 
ztratili koncentraci a Aero přitlačilo víc na podání, ale jinak si myslím, že jsme měli v posledních balónech trošku 
štěstíčko a jsem za to rád, opět za tři body do tabulky.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Dneska to bylo vyrovnané utkání, asi i stavy setů tomu odpovídají. 
Škoda, že nám utekl ten druhý set. Věřím, že kdybychom ho dotáhli, tak to mohlo být kratší, ale jsem rád, že jsme 
ve čtvrtém setu otočili nepříznivý stav a vrátili jsme se do zápasu trpělivou hrou a obranou. Důležité tři body pro 
nás.“ 

Martin Hladík (kapitán AERO Odolena Voda): „Gratuluju domácím k vítězství, dneska hráli dobře a asi 
zaslouženě vyhráli. Pro nás je to škoda, včera jsme hráli ve Zlíně, dneska tady, potřebovali jsme získat ideálně 
dvě výhry, protože máme za cíl skončit do šestého místa, což se nám nepovedlo, tak uvidíme, musíme se o to 
poprat v dalších zápasech. Domácí dneska hráli dobře a jak říkám, z mého pohledu vyhráli zaslouženě.“ 

Martin Kop (trenér AERO Odolena Voda): „Bylo to hodně vyrovnané, bylo to hodně o chybách, my jsme si to 
prohráli ve třetím setu v konci, kdy jsme zkazili pět servisů a neuhráli jsme tam nějakou bodovku. K rozhodčím se 
nebudu vyjadřovat, to stejně nemá cenu. Gratuluju, byl to hezký sport. Beskydy bojovaly, my jsme taky bojovali. 
Vyhrál možná šťastnější, nebo nevím, jestli lepší. Mrzí mě, že posuzování některých situací nebylo rovnoměrné 
na obě strany.“ 

 

EXTRALIGA ŽEN 

Přerov – Šelmy Brno  0:3 

Liberec – Šternberk  3:0 

KP Brno – Olymp Praha   0:3 

Před utkáním dohrávaného 8. kola  
mezi volejbalistkami Prostějova               
a Frýdku-Místku ležely v banku 
možná stěžejní tři body, jejichž 
sebráním se vítězky mohly notně 
přiblížit postupu do play off.                  
A ženy VK přemohly pouze den staré 
zklamání z pohárového vyřazení, 
když vzdorující Sokol přemohly po 
čtyřsetovém boji. 

VK Prostějov – TJ Sokol Frýdek-Místek 3:1 (25:20, 23:25, 25:18, 25:21) 

Rozhodčí: Peloušek J., Vachutka M. 

Domácí: Fričová, Kvapilová, Kopáčová, Michalíková, Blumentritová, Dvořáčková, libero 
Stavinohová. Střídaly: Pluhařová, Šípová, Baláková, Weidenthalerová 

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

Michaela Jurčíková (kapitánka VK Prostějov): „Podstatné je, že jsme vyhrály tohle důležité utkání za tři body a 
přiblížily se tím postupu do play off. Vyšla nám odveta za porážku 0:3 z Frýdku díky menšímu počtu chyb a tím, 
jak jsme byly důsledné v rozhodujících balónech. Taky holky výborně blokovaly, byla tam z naší strany týmovost 
i bojovnost.“ 

Lubomír Petráš (trenér VK Prostějov): „Nebylo jednoduché se zvednout ze včerejšího zklamání v poháru, ale 
nakonec se nám to povedlo natolik, že jsme zvládli tříbodově zvítězit. Což je vzhledem k okolnostem moc důležité. 
V porovnání s předchozím zápasem jsme odvedli lepší výkon a pomohli si hlavně dobrou obranou jak v poli, tak 
především na síti. Tolik bodových bloků jako dnes jsme už dlouho neměli. Holky zabojovaly, a byť naše hra stále 
nebyla zdaleka optimální, dokázali jsme společnými silami špatnou situaci překonat.“ 

Daniela Pavelková (kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek): „Hodnotí se mi těžko. Pro nás i Prostějov to bylo velice 
důležité utkání, na které jsme se celý týden připravovaly a samozřejmě jej chtěly vyhrát. Ale bohužel jsme zase 
dělaly blbosti v rozhodujících chvílích, což rozhodlo. Body teď musíme získat jinde.“ 

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol Frýdek-Místek): „Gratulujeme domácím k vítězství. Dělali jsme víc chyb, po 
slibném vyrovnání na 1:1 byl z naší strany úplně hrozný začátek třetího setu. V jeho závěru jsme sice hodně 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 VK Dukla Liberec 14 11 1 2 0 40:9 37 

2 VK UP Olomouc 14 10 1 2 1 37:13 34 

3 PVK Olymp Praha 14 8 4 1 1 39:16 33 

4 VK Šelmy Brno 15 9 2 0 4 34:22 31 

5 TJ Ostrava 15 8 1 3 3 35:22 29 

6 VK Královo Pole 13 5 2 1 5 25:25 20 

7 VK Prostějov 14 3 0 1 10 15:36 10 

8 TJ Sokol Frýdek - Místek 14 1 2 0 11 14:37 7 

9 Volejbal Přerov 14 1 1 1 11 11:39 6 

10 TJ Sokol Šternberk 15 1 0 3 11 11:42 6 



stahovali a zlepšení si přenesli i do čtvrté sady, ale tam rozhodla celý zápas ztráta našeho vedení 13:10. Za tohoto 
stavu jsme neuhráli dlouhou výměnu, kdy šel míč snad pětkrát zadarmo k nám, přesto jsme ho nepoložili. 
Údernější soupeř pak lépe zvládl koncovku a zaslouženě zvítězil.“ 

 

VK UP OLOMOUC - TJ OSTRAVA 3:1  (25:18, 22:25, 25:19, 25:22) 

Velký náboj mělo utkání 8. kola UNIQA extraligy, v němž v našlapané špici tabulky druhé volejbalistky 
Univerzity Palackého Olomouc hostily čtvrtou Ostravu. Tentokrát jí nenechaly ani jeden bod, na výhru 3:1 
se však jako již tradičně v těchto kláních pořádně nadřely. 

Rozhodčí: Hladišová M., Možnár M. 

Domácí: Valková, Nová, 
Stümpelová, Pilepič, Schlegel, 
Madsen, libero 

Zilberman. Střídaly: Lazárková, 
Abendroth 

Hosté: Pospíšilová, Hrdličková, 
Kalusková, Žarnovická, Štrbová, 
Nečasová, libero 
Chevalierová. Střídaly: Zemanová, 

Bauerová, Šmídlová, Vytisková 

Kateřina Valková (kapitánka VK 
UP Olomouc): „Chtěla bych 
pochválit celý tým. Myslím si, že celý 
týden jsme dobře a tvrdě trénovaly a 
bylo to vidět. Šly jsme si za každým 
bodem a vracela se nám naše 
bojovnost. Když se nám něco 
nepovedlo, tak další balon jsme šly 
na sto procent. Pochvala celému 
družstvu a už se díváme zas na další 
utkání.“ 

Petr Zapletal (trenér VK UP 
Olomouc): „Byl to vyrovnaný zápas od začátku až do konce. Oba týmy předvedly dobrý výkon. Rozhodly jenom 
maličkosti. Nám se dvakrát podařilo, že jsme špatně rozehraný set dokázali v půlce otočit a koncovku dohrát. To 
podle mě bylo rozhodující. Byl to pěkný a napínavý volejbal až do posledního balonu. V Ostravě jsme prohráli 2:3 
a příští týden s nimi hrajeme v poháru, takže to bylo důležité i pro naši psychiku a sebevědomí. Proti nim vždy 
musíme hrát na 150 procent, abychom mohli vyhrát.“ 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „První set byl z naší strany takový vlažnější, ale od druhého to už 
byl zase boj o každý míč. Soupeř nás dnes přehrál na servisu a my jsme mohly lépe přihrávat.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Soupeř byl dnes lepší na servisu, my jsme je naopak podáním málo tlačili. 
Musím se ještě podívat na statistiky, ale troufnu si tvrdit, že jsme měli víc bloků, jenže jsme ještě v některých 
pasážích nebyli dost důrazní, dostali v nich vždy tři body, což nás stálo lepší výsledek.“  

 

A co nás čeká tento týden? 

• 27. ledna  Ostrava bude v Olomouci bojovat o postup do finále Českého poháru 

• 28. ledna EX-M  Beskydy hrají proti Aeru v Odolena Vodě 

• 30. ledna EX-M  Ostrava hostí ševce ze Zlína a Beskydy se budou snažit zabodovat v Liberci 

• 30. ledna v EX-Ž  hostí Frýdek-Místek celek Univerzity Olomouc a Ostrava tým Dukly Liberec 

 

Na Grúni, dne 24. ledna zapsal Brouk z Beskyd 


