
 

 

 

 

EXTRALIGA MUŽŮ 

Konec základní části se kvapem blíží 
a prakticky všechny celky mají ještě 
o co hrát 

• Jisté není prvenství po 
základní části, popere se o něj 

Karlovarsko s Jihostrojem 

• O šestou příčku, zaručující 
přímý postup do play off stále 

bojuje Ostrava s Aerem 

• Po tříbobodových ziscích 
Zlína a Příbrami stále není 

rozhodnuto o pořadí na 8. – 12. 
místě 

• Karlovarsko čeká jediný duel s Duklou Liberec, sice doma ale Dukla umí „kousat“ 

• Jihostroj přivítá nevyzpytatelnou Ostravu a pak jede do Brna, kterému teoreticky hrozí i nepostup do předkola 
play off 

• Dukla již nemůže být první, ale výsledky jejich zápasů mohou hodně říct o pořadí na čele tabulky i v jejím 
podpalubí. Hraje na Beskydech, doma s Příbramí a v Karlových Varech 

• Lvi mají doma Aero a končí v Ostravě 

• Štika letošního ročníku Ústí nad Labem hraje na Kladně a doma s týmem Black Volley Beskydy. S frýdecko-
místeckým celkem ovšem zatím v historii vzájemných zápasů ještě Ústí nevyhrálo 

• Ostrava má před sebou ještě tři mače - v Českých Budějovicích, na Kladně a končí doma se pražskými Lvy 

• Aero hraje v Praze a doma s Kladnem 

• Black Volley hostí doma Duklu Liberec a zajíždí na horkou půdu do Ústí 

• Forbesovo Kladno hostí doma Ústí a Ostravu, se základní částí se rozloučí na Odolce 

• Brno jede do Zlína a končí doma s Jihostrojem 

• Ševci ze Zlína přivítají doma Brno a zajíždějí do Příbrami 

• Ani poslední Příbram není teoreticky bez šancí. Hraje v Liberci a končí doma se Zlínem 
 
V dohrávce 1. kola 
UNIQA volejbalové 
extraligy mužů 2020/21 
přivítalo AERO tým 
Beskyd, se kterým se 
utkalo před pěti dny, 
Beskydští byli 
úspěšnější a slavili 
výhru 3:1. AERO 
chtělo hostům 
porážku oplatit a ještě 
se udržet v boji o 
šesté místo. Celý 
zápas tlačilo AERO 
svého soupeře 
servisem a 
zaslouženě vyhrálo 
po koncentrovaném 
výkonu 3:0. 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 ČEZ Karlovarsko 21 15 3 1 2 57:19 52 

2 VK Jihostroj České Budějovice 20 15 2 0 3 53:20 49 

3 VK Dukla Liberec 19 14 0 3 2 49:23 45 

4 VK Lvi Praha 20 9 4 2 5 45:31 37 

5 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 20 9 2 3 6 41:33 34 

6 VK Ostrava 19 8 2 1 8 36:33 29 

7 AERO Odolena Voda 20 8 1 3 8 38:39 29 

8 Black Volley Beskydy 20 3 4 1 12 30:48 18 

9 Kladno volejbal cz 19 5 0 3 11 25:45 18 

10 Volejbal Brno 20 4 1 2 13 24:48 16 

11 Fatra Zlín 20 2 3 3 12 23:53 15 

12 VK Euro Sitex Příbram 20 3 2 2 13 22:51 15 

Výsledkový servis č. 15         do 31. 1. 2021 

 



 

AERO Odolena Voda – Black Volley Beskydy 3:0 (25:18, 25:15, 25:17) 

Rozhodčí: Krtička J., Dmejchal M., lajnoví Činátl J., Činátl D.    

Domácí: Taylor, Démar M., Demar L., Holubec, Hladík, Vanags, libero Kop. Střídali: Horák, Holčík, Jachnicki 

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

Martin Hladík (kapitán AERO Odolena Voda): „Jsme hrozně rádi za dnešní výhru. Minulý týden jsme na Moravě 
nesplnili cíl, se kterým jsme tam jeli a získali jsme jen dva body, ale dneska se nám to podařilo alespoň částečně 
odčinit, což je moc důležité. Po delší době se nám dařilo hrát přesně tak, jak bychom potřebovali a jak bychom si 
představovali, tak snad nám to vydrží.“ 

Martin Kop (trenér AERO Odolena Voda): „V první řadě oceňují koncentrovaný výkon našeho týmu, protože 
jsme zahráli jiný level než minulý víkend na Moravě. Určitě dneska pomohl neskutečný výkon na servisu Matyáše 
Démara, který nejen že dal osm es, ale bylo i mnoho balonů na naši stranu. Dobře jsme zahráli i při bránění 
standartních situací. Pořád jsme ve hře o šesté místo, o které se chceme za každou cenu poprat.“ 

Michal Čechmánek (kapitán Black Volley Beskydy): „Dnešní utkání se nám maximálně nevydařilo. Soupeř hrál 
v domácích podmínkách velmi kvalitně, hlavně tedy na podání, s tím jsme se nedokázali poprat, a pak nám pomalu 
začaly odcházet pomalu všechny činnosti, včetně útoku a obrany. Takže gratulace soupeři a my máme zítra další 
zápas.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Dneska to vypadalo jako vraždění neviňátek. Musím pogratulovat 
domácím, protože hráli výborně a k ničemu nás nepustili. Víceméně to byla „two man show“ Démar – Demar, 
takže gratuluji.“ 

 

VK DUKLA LIBEREC – BLACK VOLLEY BESKYDY  3:1  (19,20,-23,23) 

Beskydy v pátek dohrávaly odložené utkání z 1. kola na Odolce a jednoznačně prohrály 3:0. Ale každé 
utkání je jiné a řada diváků obou družstev u svých počítačů a televizních obrazovek byla jistě zvědavá, jak 
si jejich družstva dnes povedou. Bohužel utkání se stále hrají bez diváků, ale k jedné pozitivní změně přece 
jenom došlo. Hlavním rozhodčím už na čarách pomáhali rozhodčí s „praporky“. Beskydy do Liberce 
nepřijely utkání jen tak odehrát a jejich herní projev byl vynikající, hosté byli dokonce velice blízko 
tiebreaku, když ve čtvrtém setu vedli 21:23. Koncovku setu Dukla zvládla na výbornou a vydřela nakonec 
plný počet bodů. 

Rozhodčí: Emil Velinov, Michaela Hladišová, delegát utkání Jaroslav Švejda 

Domácí: Veselý Jakub, Kovalchuk Volodymyr, Kriško Tomáš, Krajčovič Šimon, Kriško Michal, Shafranovich 
Alexander, libero Kopáček Václav. Střídali: Srb Jiří, Štokr Jan, Šulista Petr 

Hosté: August Matthew, Dolgopolov Dmytro, Mečiar Marek, Čechmánek Michal, Romanutti Bruno, Krysiak 
Maciej, libero Moník Milan. Střídal: Pospíšil Jan, Prokůpek Tomáš 

Jan Štokr: „Po včerejším zápase s Odolenou Vodou ukázaly dnes Beskydy úplně supervýkon. Od třetího setu se 
chytly na útoku, radovaly se po každém míči. Takže já jsem rád za čtvrtý set, protože zde to bylo bod po bodu a 
bylo vidět na mančaftu, že chce dnes vyhrát za tři body.“ 

Michal Nekola: „Dnes to byly vybojované - těžké tři body. Takže já jsem rád, že jsme to zvládli a myslím si, že 
jsme dnes proti našemu standardu zaostávali hlavně v útoku. Tam nám chyběly body a Beskydy navíc dobře 
bránily v poli. Jinak na servisu a na bloku tam jsme odvedli to, co jsme měli. Jak říkám, dnes to byly těžké tři body. 
Jsem velmi rád, že jsme je získali a jedeme dál.“ 

Michal Čechmánek: „Nastoupili jsme dost vlažně. Potom jsme se nějakým způsobem zvedli a dokázali jsme 
soupeři vzdorovat. Dokonce poslední set byl až infarktový. Myslím si, že to byl pěkný volejbal, gratulace soupeři 
za zisk tří bodů.“ 

Jakub Salon: „Bylo to diametrálně odlišné utkání proti včerejšku. Dnes jsme ubránili domácí útočníky na 35 %, 
možná i míň. Tady patří obrovská poklona klukům, jak to zvládli v obraně. Bohužel chyběly maličkosti, možná 
nějaká série na servisu nebo úspěšná koncovka čtvrtého setu. Možná jsme byli moc přehecováni, prostě chyběl 
jeden míč, aby se hrál pátý set. Za mě to bylo dnes vyrovnané utkání a gratuluji Liberci za tři body.“   



Výhry Zlína v Ostravě a Příbrami doma zdramatizovaly boj o postup do předkola play-off 

Tříbodová vítězství 
Zlína v Ostravě a 

Příbrami nad Brnem 
byla největším 

překvapením 20. 
kola UNIQA 
volejbalové 

extraligy mužů 
2020/21. Spodní 
část tabulky se 

zamotává i prohrou 
Beskyd v Liberci     

a Kladna na 
palubovce 

Karlovarska. 

 

Podceňované 
zlínské vojsko 
dobylo ostravskou 
tvrz. Po dlouhé sérii 
domácích vítězství 
Ostrava jako by 
složila své nejlepší 
zbraně, Zlín je 
zvednul a bez 

větších problémů zvítězil. Zlínská Fatra skvěle podávala a naopak nevýrazná podání ostravských hráčů 
okamžitě trestala. Na koni byla Ostrava pouze v druhém setu, to ale nestačilo ani na jeden bod. 

VK Ostrava – VSC Fatra Zlín 3:1 (20:25, 25:15, 21:25, 22:25) 

Rozhodčí: Gall J., Peloušek J. 

Domácí: Jambor, Janků, Sedláček, Dvořák, Ihnát, Kotas, libera Sobczak, Jelen. Střídali: Vancl, Kružkov, Mazoch 

Hosté: Šulc, Čech, Varous, Adamec, Čeketa, Navláčil, libero Motyčka. Střídali: Lamri, Kozák 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Teď se mi to těžko hodnotí. Byl to pro nás důležitý zápas, ale všichni jsme 
udělali mnoho chyb. Dnes nám asi nebylo souzeno vyhrát.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Pro nás hodně důležitý zápas o první šestku, který jsme nezvládli. Zlín 
předvedl kvalitní hru, dobře podával a dohrával většinu míčů. S tím jsme asi moc nepočítali, přestože jsme se 
před zápasem na soupeře důkladně připravovali.“ 

Vojtěch Navláčil (kapitán VSC Fatra Zlín): „Od začátku jsme šli za vítězstvím. Máme z něho velkou radost. Až 
na výpadek v druhém setu jsme byli agresivnějším a bojovnějším týmem.“   

Přemysl Obdržálek (trenér VSC Fatra Zlín): „Dnes jsme byli lepším týmem. Ostravě nešel servis, naopak nám 
vycházel. Je to pro nás důležité vítězství.“ 

 

VK Euro Sitex Příbram – Volejbal Brno 3:1 (25:17, 25:19, 22:25, 25:16)  !!!!!!!!!!! Brňané to budou mít ještě 
hodně těžké, aby se dostali do předkola play off 
 

VK ČEZ Karlovarsko – Kladno volejbal cz 3:0 (25:12, 25:19, 25:13) 
 

AERO Odolena Voda - VK Jihostroj České Budějovice 1:3 (26:28, 20:25, 25:22, 16:25) 

 

Český pohár 2020/2021 = Beskydy si zajistily účast ve finálovém turnaji 



EXTRALIGA ŽEN 

Daniela Pavelková (kapitánka 
TJ Sokol Frýdek-
Místek): „První set se nám 
hrubě nepovedl, ve druhém setu 
jsme zlepšily příjem a díky tomu 
jsme mohly útočit středem, kde 
to fungovalo. Třetí set jsme si 
prohrály samy na útoku. 
V koncovce jsme byly 
nedůrazné a to se proti 
takovému soupeři nesmí.“ 

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol 
Frýdek-Místek): „V prvním setu 
jsme se hledali, nedokázali jsme 
přihrát. Ve druhém setu jsme již 
hráli volejbal, ale bez důrazu na 
útoku. Třetí set jsme měli 
dotáhnout do vítězného konce, 
za stavu 23:19 musíme útočit. 
Gratulace Olomouci.“ 

Rozhodčí: Horký, Vachutka 

TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – VK UP OLOMOUC  0:3  (-9,-18,-23) 

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

Hosté: Valková, Nová, Stümpelová, Lazárková, Pilepič, Kneiflová,libero Kulová. Střídala: Šmídová 

Kateřina Valková: „Zápas jsme začaly velmi dobře a i díky tomu jsme mohly protočit sestavu a na hřišti se ukázaly 
hráčky z lavičky. Až na nedůslednost jsme měly zápas pod kontrolou a teď už se připravujeme na příští náročný 
týden.“ 

Petr Zapletal: „První dva sety jsme měli pod kontrolou a ve třetím jsme si to naší nedůslednou obranou a útokem 
zkomplikovali. Ale naštěstí jsme koncovku urvali pro nás. Do hry jsme mohli zapojit i další hráčky, které se velmi 
dobře prezentovly. Hlavně mladá Karin Lazárková zahrála skvělé utkání.“ 

Popis utkání:  V prvním setu zatlačily hostující hráčky domácí sokolky servisem a dokázaly vést 12:1. Frýdek-
Místek pouze dokázal zkorigovat stav. I v druhém setu dominovala Olomouc ve všech herních činnostech, vedl 
15:10, 20:12 a set s přehledem vyhrála. Třetí set měl nejvyrovnanější průběh, kde se domácí tým ujal vedení 
23:19, ale bohužel Olomouc stav otočila na 25:23 ve svůj prospěch.  Autor: Jiří Zaoral 

TJ OSTRAVA - VK DUKLA LIBEREC   1:3  (25:23, 17:25, 17:25, 18:25) 

V dohrávaném 9. kole UNIQA volejbalové 
extraligy žen zavítal do Ostravy vedoucí tým 
z Liberce. Domácí měly hostům co vracet, 
protože před 14 dny se oba týmy utkaly pod 
Ještědem a Ostravanky prohrály 0:3. První set 
se sice Ostravě podařilo získat, ale pak se již 
opakoval scénář z minula. 

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

Hosté: Kohoutová, Bajusz, Emelina, Trnková, 
Kvapilová, Svobodová, libera 
Dostálová. Střídaly: Šotkovská, Bartošová, 
Šulcová, Ovečková 



Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „Chvílemi vyhrocené utkání, způsobené chybnými výroky obou 
rozhodčích. Pořád se nám nedaří zatlačit soupeře servisem, tak jak bychom si představovaly. Také jsme si 
nepomohly obranou na síti. Teď máme prostor zamakat na všech herních činnostech a postupně se zlepšovat 
před play off.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „V tomto zápase jsme byli nedůrazní na útoku a v bránění kůlových hráček 
z Liberce.“                  

Simona Bajusz (kapitánka VK Dukla Liberec):„Přijely jsme s cílem odvézt tři body, což se nám podařilo. 
V prvním setu byla znát dlouhá cesta a nedokázaly jsme si přihrát a pohnout se na nohách v poli. Další sety jsme 
se chytly a hrály jsme svoji hru. Tento zápas byl vyhrocený, lítaly karty a trochu připomínal komedii.“ 

Libor Gálík (trenér VK Dukla Liberec): „Domácí byli nervózní a zdržující. My jsme se pomalu rozjížděli, ale ustáli 
jsme to a vezeme si domů tři body.“ 

Mariášovou partii rozehrál s trenérem domácích hlavní rozhodčí Marschner. Ve druhém setu to byla 
žlutá a posléze červená karta. V setu čtvrtém pak kartu žluto-čevenou (STOP do konce setu) 

Výsledky zbývajících zápasů: 

TJ Sokol Šternberk – Volejbal Přerov 1:3 (20:25, 17:25, 25:8, 17:25) 

PVK Olymp Praha – VK Prostějov 3:0 (25:18, 25:15, 25:14) 

VK KP Brno – VK Šelmy Brno 1:3 (25:18, 19:25, 15:25, 15:25) 

 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 VK Dukla Liberec 15 12 1 2 0 43:10 40 

2 VK UP Olomouc 15 11 1 2 1 40:13 37 

3 PVK Olymp Praha 15 9 4 1 1 42:16 36 

4 VK Šelmy Brno 16 10 2 0 4 37:23 34 

5 TJ Ostrava 16 8 1 3 4 36:25 29 

6 VK Královo Pole 14 5 2 1 6 26:28 20 

7 VK Prostějov 15 3 0 1 11 15:39 10 

8 Volejbal Přerov 15 2 1 1 11 14:40 9 

9 TJ Sokol Frýdek - Místek 15 1 2 0 12 14:40 7 

10 TJ Sokol Šternberk 16 1 0 3 12 12:45 6 
 

 

 

V Janovicích, dne 1. února zapsal Brouk z Beskyd 

Vítězství Zubřic ve 

Šternberku jim  asi 

otevřelo cestu do play off. 

Sokolky z FM totiž hrají 

s Ostravou, Libercem a na 

Olympu. A z takových 

zápasů se body dolují 

velmi těžce. 

EMA KNEIFLOVÁ, ročník 2002. Zpovzdálí 

sleduji Emu již od jejího fungování 

v kadetské kategorii. Dnes už druhým 

rokem válí ženskou extraligu za Sokol 

Šternberk a v minulém týdnu opět 

postoupila o stupínek výše. Petr Zapletal ji 

bude zapracovát do kádru Univerzity 

Olomouc 


