
 

Podobně jako tým UP Olomouc v polské Polici, tak i celek Karlovarska v německém Fridrichshafenu ve  

druhém turnaji Champions League neudělal českému volejbalu ostudu, spíše naopak. První vítězství sice 

přišlo bez boje, po kontumaci s družstvem domácích (Covid), ale pak se děly věci… 

VK ČEZ Karlovarsko – Trentino Itas 1:3 (22:25, 25:23, 20:25, 22:25)    
 Lukáš Ticháček (kapitán): „Prohráli jsme 3:1. Nemůžeme být spokojení, ale zase jsme si vyzkoušeli, že proti Trentu se 

hraje hrozně těžko. V setech, co jsme prohráli, jsme udělali velké množství chyb. V setu, který jsme vyhráli, nám vyšlo všechno. 

Dobře jsme podávali, útočili, ale bohužel nevydržíme takto hrát po celou dobu utkání proti takto dobrým týmům, proto ten 

výsledek 3:1. Určitě to ale nebylo z naší strany špatné utkání.“ 

Jiří Novák (trenér): „Chvílemi to byl vyrovnaný zápas, bohužel ale z něj máme nula bodů. Dnes byla šance urvat dobrý výsledek. 

První půlku zápasu, i když jsme měli horší přihrávku, tak jsme hráli lépe. Při zapojení Lukáše Vašiny se příjem zlepšil, ale zase 

jsme začali hrát s více chybami a byli jsme neustále ve skóre pozadu. Párkrát jsme se Trentinu přiblížili, ale to nestačilo. 

Potřebujeme být vždy o tři, čtyři body vepředu, abychom získali určitý herní klid a věřili, že to můžeme dotáhnout. Je to škoda. 

Nebudeme se chválit, ale ani hanit. Jsme rád, že jsme se snažili hrát s našemi zbraněmi, ale bohužel stále ještě kousek chybí k 

vítězství.“ 

Dva body dělily Karlovarsko od prvního vítězství v Champions League        

 Lokomotiv Novosibirsk – VK ČEZ Karlovarsko 3:2 (25:20, 29:31, 27:29, 25:23, 15:13) 

  Wessel Keemink (nahrávač): „Myslím, že jsme odehráli dobrý zápas. Celý tým hrál dobře, dařilo se nám na 

příjmu. Jsme rádi za první získaný bod na hřišti, smůla, že jsme nevyhráli.“ 

Zdeněk Sklenář (asistent trenéra): „Byl to těžký zápas vysoké úrovně s mnoha obranami. Soupeř se mohl opřít o silný útok svých 

středových hráčů, nám hráli dobře krajní smečaři. Soupeř byl nakonec šťastnější i díky sérii Ivoviče na servisu v poslední sadě.“ 

Do dalších bojů postupovali vítězové všech pěti skupin a tři nejlepší celky ze druhých míst 

Čtvrtfinálové dvojice: 

MUŽI: 

Belchatov – Kazaň 
Civitanova – Kedzierzin Kožle 
Berlin – Trentino 

Modena – Perugia 
 
ŽENY: 

Fenerbahce Istanbul – Novara 
Scandicci – Conegliano 
Police – VakifBank Istanbul 
Busto Arsizio – Eczacibaši Istanbul 
 

KDO VLÁDNE EVROPSKÉMU 
KLUBOVÉMU VOLEJBALU JE ZCELA 

ZŘEJMÉ 
Ivovič byl z pipu asi úspěšný, bloky Karlovarska nestíhaly 
 

A JE VYMALOVÁNO: rozhodnutí  Správní rady ČVS:  SR ruší v soutěžním období 2020/2021 všechny 

mistrovské soutěže ČVS (kromě EX-M a EX-Z) bez sestupů a postupů. Pro soutěžní období 2021/2022 získávají družstva 

právo účasti v soutěžích, do kterých byly zařazeny pro soutěžní období 2020/2021. 

Výsledkový servis č. 17        do 14. 2. 2021 

 



EXTRALIGA MUŽŮ ukončila svou 
první dlouhodobou část. Boj o 
šestou příčku zvládla 0strava, když 
Lvům z Prahy nepovolila ani jeden 
set. 
Beskydy po porážce v Ústí 
nepřeskočily Brno. Přesto si oproti 
loňsku polepšily – desátá příčka 
jim zaručuje předkolo play off a 
jejich soupeřem bude Aero 
Odolena Voda (hraje se od 25.2.). 
  
Nejlepší výchozí pozici pro play off 
si zachovalo Karlovarsko 
 
 

 
VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec 3:1 (22:25, 25:20, 25:22, 25:19) 

VK Euro Sitex Příbram – VSC Fatra Zlín 3:1 (23:25, 26:24, 25:12, 25:19) 

Volejbal Brno – VK Jihostroj České Budějovice 0:3 (15:25, 14:25, 21:25) 

AERO Odolena Voda - Kladno volejbal cz 3:0 (25:23, 25:14, 30:28) 

 

VK OSTRAVA – VK LVI PRAHA   3:0  (25:23, 25:22, 25:18) 

Pražští Lvi postavili proti Ostravě omlazenou smečku, která zpočátku utkání zle zatápěla domácím. Přivezli si 

perfektní servis, dobrý příjem a excelentní útok středem. Po zvratu v koncovce prvního setu, když Lvi ztratili 

čtyřbodový náskok, se jim Ostrava začala vyrovnávat. Přidala na servisu, výrazně zlepšila obranu na sítí a pomohla 

si útokem z kůlů. Cestu za vítězstvím dotáhla do konce a raduje se z přímého postupu do play off. 

Rozhodčí: Kubinec J., Pecháček L. 

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

Hosté: Pliasetskyi, Vodička, Špulák, Mihajlovič, Paták, Nedeljkovic, libera Ježek, Havlas. Střídali: Toman J., Toman L. 

David Janků: „Rozhodla koncovka prvního setu, která nám dodala sebevědomí. Po celý zápas jsme hodně bojovali. Chvíli 

to šlo líp, chvíli hůř. Trochu jsme se prali s příjmem, jejich plachty byly ostré jako žiletky.“ 

Jan Václavík: „Pro vývoj zápasu byla důležitá koncovka prvního set, kde jsme prohrávali o čtyři body, ale nakonec se nám 

podařilo vývoj setu otočit. Praha nás dnes tlačila plachtícím podáním. Celý zápas jsme však dobře útočili z vysokých 

nahrávek, což nám pomáhalo tento servis otáčet. Důležitý zápas jsme zvládli a zajistilo nám to přímý postup do play off.“ 

Jakub Janouch (kapitán VK Lvi Praha): „Gratuluji soupeři k vítězství. Škoda, že jsme prohráli koncovku prvního setu. 

Od té doby Ostrava převzala otěže zápasu a přehrála nás.“   

Tomáš Pomr (trenér VK Lvi Praha): „My jsme byli horší na útoku z kůlu, kde byl soupeř výrazně lepší. Ve třetím setu 

nás už pak Ostrava zatlačila servisem. Hráče jsme nešetřili, hráli jsme s těmi, které máme k dispozici. Jediné, co jsme chtěli 

vyzkoušet, byl druhý nahrávač a ten zahrál velmi dobře.“ 

Volejbal Ústí nad Labem  - Black Volley Beskydy 3:1 (21:25, 25:17, 25:16, 25:20) 

Pro oba celky je poslední zápas dlouhodobé části UNIQA extraligy důležitý. Ústí si mohlo pojistit páté místo, 

Beskydy usilovaly o co nejvýhodnější pozici do předkola play-off.  U domácích je post univerzála pro tuto sezónu 

začarovaný. Na poslední chvíli příchozí univerzál Šmídl si na čtvrtečním tréninku podvrtnul kotník a domácí trenér 

musel opět improvizovat se sestavou. Favoritem utkání bylo podle postavení v tabulce jednoznačně Ústí, to ale nemá 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 ČEZ Karlovarsko 22 16 3 1 2 60:20 55 

2 VK Jihostroj České Budějovice 22 17 2 0 3 59:20 55 

3 VK Dukla Liberec 22 16 0 3 3 56:28 51 

4 VK Lvi Praha 22 9 4 3 6 47:37 38 

5 SK VOLEJBAL Ústí nad Labem 22 10 2 3 7 45:37 37 

6 VK Ostrava 22 10 2 1 9 42:37 35 

7 AERO Odolena Voda 22 9 2 3 8 44:41 34 

8 Kladno volejbal cz 22 6 0 3 13 29:52 21 

9 Volejbal Brno 22 5 1 2 14 27:51 19 

10 Black Volley Beskydy 22 3 4 1 14 32:54 18 

11 VK Euro Sitex Příbram 22 4 2 2 14 26:55 18 

12 Fatra Zlín 22 2 3 3 14 24:59 15 



v poslední době sportovní formu z počátku sezóny. Má ale ve svých řadách Bornemanna, který předvedl 

nadstandardní výkon na servisu i v útoku, a byl rozdílovým hráčem v tomto utkání.     

 

Rozhodčí: Rychlík Dušan, Činátl René 

Domácí: Beer Marek, Bartůněk Luboš, Bornemann Lars, Tibitanzl Martin, Kobolka Ivo, Parraguirre Vicente, libero 

Kořínek Jiří. Střídali: Kasan Jan, Lank Matouš, Vodvárka Jan  

Hosté: August Matthew, Dolgopolov Dmytro, Mečiar Marek, Čechmánek Michal, Romanutti  Bruno, Krysiak Maciej, 

libero Moník Milan. Střídali: Benda Jiří, Pospíšil Jan, Mišek Tomáš  

Luboš Bartůněk (kapitán SK Volejbal Ústí nad Labem): „Jsem strašně rád za výhru. Byl to pro nás důležitý zápas. Chci 

poděkovat Larsovi Bornemannovi, který nás svým výkonem nastartoval ke skvělému výkonu.“ 

Lubomír Vašina (trenér SK Volejbal Ústí nad Labem): „Máme všichni obrovskou radost. Málokdy vyzdvihuji 

jednotlivce, ovšem dnes udělám výjimku a smekám před Larsem, který nás bezchybným výkonem na podání ve druhém 

setu nastartoval k vítězství.“ 

Tomáš Široký (kapitán Black Volley Beskydy): „Do půlky druhého setu to byl krásný zápas z obou stran. Pak přišla první 

série domácích na servisu a to je zvedlo. Od té doby hráli lepší, odvážnější volejbal a zaslouženě vyhráli. My jsme také 

nepředvedli špatný volejbal, ale Ústí bylo lepší. Teď nás čeká pohár a předkolo play-off.“ 

Jakub Salon (trenér Black Volley Beskydy): „Do stavu 14:16 druhého setu jsme byli lepším týmem. Plnili jsme to, co 

jsme si řekli. Ústí hrálo to, na co jsme se připravovali. Pak přišel na servis Bornemann a ze zápasu jsme odešli. Gratuluji 

domácím k vítězství a postupu do play-off. My se musíme vyvarovat tomu, že uděláme 1 bod ze 12 sideautů. Takhle zápas 

nevyhrajem.“ 

EXTRALIGA ŽEN: Olymp se vyhoupl na druhé místo, sokolky z FM si zkomplikovaly postup do play off 

PVK Olymp Praha – VK UP Olomouc 3:1 (27:25, 20:25, 25:21, 25:17) 

VK Šelmy Brno – VK Prostějov 3:0 (25:22, 25:20, 25:12) 

VK Dukla Liberec – Volejbal Přerov 3:0 (25:11, 25:17, 25:16) 

TJ Sokol Šternberk – VK Královo Pole 1:3 (26:24, 24:26, 28:30, 15:25) 



TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – TJ OSTRAVA  0:3  (23:25, 15:25, 12:25) 

V severomoravském derby potřeboval domácí tým nutně zvítězit za tři body, aby živil naděje na play-off. O utkání 

rozhodl první set, kdy Frýdek ztratil velký bodový náskok. K zisku bodů nepomohla ani Veronika Strušková, která 

naskočila po mateřské dovolené. Rozhodčí:  Horký, Peloušek 

Domácí: Pavelková, Hadáčková, Šnellyová, Staňková, Strušková, Uhrová, libera Teperová, 

Koloničná. Střídaly: Grygarová, Petrová 

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

Vytisková 

Daniela Pavelková (kapitánka TJ Sokol Frýdek-Místek): „V prvním setu jsme se opět zalekly toho, že můžeme vyhrát 

nad silnějším soupeřem. Každá jsme udělaly chybu a soupeř se dostal do hry. Pochvalu dnes zaslouží pouze Míša 

Hadáčková, která jediná bojovala.“ 

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol Frýdek-Místek): „První set až na koncovku velmi dobrý, tak jako už po několikáté. 

V koncovce jsme udělali čtyři chyby, zatímco soupeř bodoval. V dalším průběhu z dobré obrany v poli nás soupeř 

přehrával. V našem týmu pochvala Míše Hadáčkové, gratulace soupeři.“ 

Helena Hrdličková (kapitánka TJ Ostrava): „V prvním setu jsme se potýkaly se špatným začátkem, ale naštěstí jsme se 

dokázaly vrátit do hry. Další dva sety jsme vycházely z dobrého servisu a obrany.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava):„Dnes až na začátek prvního setu jsme byli lepší ve všech činnostech a zaslouženě 

vyhráli. Dnešní výkon věnuji Zdeňkovi Míkovi, byl to super chlap a férový hráč.“ 

Popis utkání:  V prvním setu začal lépe domácí tým. Dokázal si vytvořit náskok 12:7, 19:13, ale díky dobrému servisu 

Heleny Hrdličkové hostující celek vyrovnal na 19:19 a koncovku dotáhl k vítězství v setu. Druhý set měl vyrovnaný průběh 

do stavu 13:12 pro Ostravu, poté přišla série osmi bodů při podání Pospíšilové a Ostrava s přehledem vyhrála. Ve třetím setu 

byla Ostrava lepší ve všech herních činnostech a zápas dotáhla po zásluze do vítězného konce.  Autor: Jiří Zaoral 

 

 

V Janovicích, dne 15. února 2021 

zapsal Brouk z Beskyd 


