
 

 

 

 

EXTRALIGA MUŽŮ 

VK Jihostroj České Budějovice – VK Ostrava 3:0 (25:14, 25:15, 25:17)       Rozhodčí: Buchar T., 
Kořenek J. 

Domácí: de Amo, Michálek, Todua, Schouten, Zmrhal, Ondrovič, libero Kryštof. Střídal: Polák 

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

Filip Rejlek (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Po všech stránkách to od nás byl koncentrovaný výkon. 
Ostravě jsme nedali šanci a po zásluze jsme vyhráli. Chtěl bych poděkovat všem spoluhráčům za skvělý výkon.“ 

René Dvořák (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Výborně jsme podávali a následně jsme dobře bránili. 
Ostravu jsme téměř nepustili k útoku středem, a to je dobře, protože Sedláček umí z této pozice bodovat. Moc 
jsme toho nezablokovali, ale skvěle jsme bránili v poli. Ostrava má vždy velmi dobrý servis, takže se na něj 
zaměřujeme. Dnes se nám to podařilo.“ 

David Janků (kapitán VK Ostrava): „Od nás to byl dnes strašný výkon, čekal jsem, že budeme aspoň trochu 
kousat. V každém setu jsme drželi krok opravdu jen chvíli, pak vždy soupeř odskočil dlouhou sérií bodů. Myslím, 
že jsme neměli skoro žádné bloky, a to podle mě rozhodlo. Budějovice toho více ubránily a měly zápas pod 
kontrolou.“ 

Jan Václavík (trenér VK Ostrava): „Skóre přesně ukazuje předvedenou hru. Nebojovali jsme za Ostravu, a když 
nebojujeme, tak je náš výkon poloviční. Budějovice hrály dobře, moc nám toho nedovolily. Tlačily už od podání    
a dařilo se jim i v obraně. My jsme si s tím vůbec neporadili. Nedařilo se nám v žádné činnosti. Pro nás je to druhá 
porážka v řadě, v posledních dvou zápasech s Kladnem a Prahou musíme bodovat, abychom se udrželi v šestce.“ 

 

Kladno volejbal  - SK Volejbal Ústí nad Labem 3:1 (22:25, 25:19, 25:17, 25:20) v dresu 

severočeského celku se objevil odchovanec ostravského klubu Matěj Šmídl 

VSC Fatra Zlín - Volejbal Brno 0:3 (22:25, 24:26, 21:25) 

VK Lvi Praha - Aero Odolena Voda 2:3 (23:25, 25:23, 19:25, 25:21, 10:15) 

VK Dukla Liberec – VK Euro Sitex Příbram 3:1 (24:26, 25:20, 25:23, 25:18) 

Beskydy zápas předposledního kola předehrávaly v neděli 10. ledna zápas s ČEZ Karlovarsko. 
Vedoucí družstvo extraligy nepustilo domácím ani jeden set 
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TABULKA EXTRALIGY PŘED POSLEDNÍM KOLEM: 

• VK Ostrava je stále ve hře o 

vysněné šesté místo. Na Aero sice ztrácí 

dva body, ale má k dobru zápas na 

Kladně. Doma pak končí proti Lvům 

• Beskydy hrají v Ústí nad Labem; 

oba týmy mají „vystaráno“ – Ústí skončí 

na páté příčce a Beskydy si poprvé 

zahrají předkolo play off. Favoritem je 

určitě severočeský tým, ale Ústí je zatím 

jediný celek, nad kterým Beskydy 

zvítězily ve všem zápasech 

• Příbram – Zlín pro oba celky to 

bude poslední zápas letošního ročníku     

a rozhodne o umístění na posledních 

dvou místech tabulky 

• Brno – České Budějovice domácí 

mají zajištěn postup do předkola play off, ale Jihostroj určitě zapne na plné obrátky, aby si odvezl všechny tři body. 

V okamžiku, kdyby Karlovarsko v posledním kole doma ztratilo minimálně jeden bod, by se České Budějovice staly 

vítězem základní části 

• Karlovarsko – Dukla Liberec určitě šlágr kola. Západočeši budou chtít zachovat domácí neporazitelnost. S Jihostrojem 

mají stejný počet bodů i vítězství, v jejich prospěch hovoří až třetí ukazatel skóre setů. V praxi to znamená, že 

Karlovarsku stačí k prvenství v základní části tříbodová výhra 

• Aero Odolena Voda – Volejbal Kladno ve středočeském derby bude mít asi větší motivaci domácí Aero. Ve hře je 

„přetahovaná“ o šestou příčku 

 

CHAMPIONS LEAGUE – ŽENY – druhý turnaj skupiny E se hrál v polské Polici 

 

 

VK UP Olomouc – Grupa Azoty Chemik Police 0:3 (12:25, 23:25, 17:25) 

Trenér Petr Zapletal po utkání: „Soupeř na nás vlétl, nám se nedařilo na přihrávce a v důsledku toho ani na 

útoku. Ve druhém setu už jsme se osmělili a dílčí úspěch byl blízko. Získat aspoň jeden set jsme moc chtěli, 

bohužel se opět ukázalo, že tyto týmy jsou někde jinde. My musíme ještě hodně zapracovat především na 

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 21 16 2 0 3 56:20 52 

3 VK Dukla Liberec 21 16 0 3 2 55:25 51 

4 VK Lvi Praha 21 9 4 3 5 47:34 38 

5 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 21 9 2 3 7 42:36 34 

6 AERO Odolena Voda 21 8 2 3 8 41:41 31 

7 VK Ostrava 20 8 2 1 9 36:36 29 

8 Kladno volejbal cz 20 6 0 3 11 28:46 21 

9 Volejbal Brno 21 5 1 2 13 27:48 19 

10 Black Volley Beskydy 21 3 4 1 13 31:51 18 

11 VK Euro Sitex Příbram 21 3 2 2 14 23:54 15 

12 Fatra Zlín 21 2 3 3 13 23:56 15 



servisu a přihrávce. Ve třetím setu nám opět uletělo několik příjmů a bylo po nadějích. Budeme bojovat dál a 

doufám, že se vše sejde tak, abychom alespoň toho dílčího úspěchu dosáhli.“ 

VK UP Olomouc – Igor Gorgonzola Novara 1:3 (15:25, 25:22, 8:25, 23:25) 

Trenér Petr Zapletal po utkání: „Určitě bych se chtěl radovat ze zisku našeho prvního setu, bohužel však 

zároveň vnímám zklamání z toho, že jsme mohli mít jeden bod, možná i dva. Ve druhém a čtvrtém setu jsme byli 

lepším týmem, v polovině toho čtvrtého jsme ale nedohráli dva míče a pustili soupeře do koncovky, což je 

s takovými týmy vždy vražedné. Až na výbuch ve třetím setu, za nějž ale hráčky příliš neviním, protože nás 

v něm Italky doslova rozstřílely servisem, se hrál moc pěkný volejbal. Holkám bych chtěl za výkon a nasazení 

poděkovat.“ 

Dinamo-Ak Bars Kazaň (RUS) – VK UP Olomouc 3:1 (25:18, 22:25, 25:21, 25:15) 

Trenér Petr Zapletal po utkání: „Bylo to podobné utkání jako včera s Novarou, dva sety byly z naší strany horší 

a dva velmi dobré. Škoda třetí sady, kdy nám to uteklo v koncovce. Celkově ale vnímám tento zápas i celý turnaj 

pozitivně, mohli jsme vyzkoušet mladé hráčky a některé varianty a teď už vím, že když se nebude dařit, tak s tím 

mohu z lavičky něco udělat. Kazaň byla někde jinde blokařsky, my jsme si zase pomohli servisem, který nám 

tentokrát vycházel. Za přístup chválím celý tým a jmenovitě chci vyzdvihnout mladou Lazárkovou, která opět 

ukázala, že může být velkým příslibem.“ 

 

FINÁLOVÝ TURNAJ ČESKÉHO POHÁRU ŽEN   

 

se odehrává v těchto dnech v teplické hale Na Stínadlech. 

V neděli se střetly semifinálové dvojice Univerzita Olomouc 

se Sokolem Šternberk (žádné překvapení se nekonalo a 

Olomouc zvítězila 3:0) a poté Olymp Praha s Duklou Liberec. 

Tento duel byl podstatně vyrovnanější a přinesl oboustranně 

hezký volejbal. Nedá se říci, že by jeden z celků byl lepší a     

i výsledek tie breaku byl ten nejtěsnější – Dukla v něm byla 

šťastnější a  zvítězila 15:13  

V pondělí se tak nejdříve střetnou Sokol Šternberk 

s Olympem Praha v zápase o třetí místo a posléze v 16:30 

na ČT Sport můžeme sledovat zápas finálový 

duel. O vítěze Českého poháru budou bojovat 

družstva UP Olomouc a Dukla Liberec. 

 

 

 

 

FINÁLOVÝ TURNAJ ČESKÉHO POHÁRU MUŽŮ se odehraje v Karlových Varech. Jako 

předposlední tým se do Varů kvalifikovalo Ústí nad Labem, které ve dvou zápasech zdolalo Odolenu Vodu. 

Osmý účastník vzejde ze dvojice Příbram – Lvi Praha 

 

V Janovicích, dne 7. února zapsal Brouk z Beskyd 


