
 

Karlovy Vary hostí od soboty nezvykle vysoký počet celků, které si to rozdaly a stále ještě rozdávají o titul 

vítěze Českého poháru 2020/21. Finále můžeme sledovat na programu ČT Sport od 17:40. Domníval jsem 

se, že před ním bude zařazen každotýdenní volejbalový magazín, ale ten se bude vysílat už v 15:05. A kdo 

vlastně ještě zůstal ve hře? To asi není příliš velikým tajemstvím. Jihostroj České Budějovice nezastihl 

turnaj v nejlepší kondici a tak se domácímu Karlovarsku postaví Dukla Liberec. 

Velice dobrou stopu zanechal ve Varech  tým Black Volley Beskydy. Z historie starověké Sparty mi zůstalo  

v paměti, že spartský bojovník se z bitvy mohl vrátit pouze „se štítem“ (jako vítěz), nebo „na štítě“ (tedy 

mrtvý). Vzdorovat nějakému družstvu a v koncovce pátého setu prohrát rozdílem pouhých dvou míčů ve 

mne evokuje třetí kategorii „prohrát se ctí“. V předminulém týdnu to postihlo Karlovy Vary v zápase 

s Novosibirskem a v sobotu pak Beskydy v úvodním mači proti Jihostroji. Ale popořádku… 

VK Jihostroj České Budějovice - Black Volley Beskydy 3:2 (13:25, 25:23, 25:17, 26:28, 15:13) 

České Budějovice: Michálek, Todua, Schouten, Zmrhal, Ondrovič, De Amo, libero Kryštof. Střídali: Stoilovič, 
Rejlek, Šulista, Polák 

Beskydy: Dolgopolov, Mečiar, Široký, Romanutti, Krysiak, August, libero Moník. Střídali: Benda, Čechmánek, 
Mišek 

Filip Rejlek (kapitán Jihostroje): „Nebylo to určitě pro nás lehké utkání. Začátek byl velmi nervózní. Uhráli jsme 
to a budeme se soustředit na další zápas. Čeká nás vítěz utkání Liberec vs. Brno. Budeme se o to muset poprat.“ 

René Dvořák (trenér Jihostroje): „Jsme rádi, že jsme postoupili, ale bylo to trápení. Obrana veškerá žádná, ani 
v poli ani na bloku. Nevím, čím to bylo, možná brzkým časem utkání. Nechci se na to vymlouvat, byla to bída. 
Pokud chceme postoupit dál, musíme podat sakra lepší výkon.“ 

Tomáš Široký (kapitán Beskyd): „Musím pogratulovat Budějovicím. My jsme odehráli jeden z nejlepších zápasů 
v téhle sezóně. Byl to krásný pocit vidět Budějovice, jak jsou nervózní, že už se skoro blíží domů.“ 

Jakub Salon (trenér Beskyd): „Mrzí mě, že jsme nedokázali pátý set vyhrát, protože jsme dneska předváděli 
dobrý volejbal. Hodně jsme bojovali, dobře jsme bránili. Bohužel přišla série podání Stoiloviče a ta rozhodla celý 
zápas.“ 

Popis utkání: 

První set začínají lépe hráči Beskyd. Trenér 
Dvořák je nucen si za stavu 5:2 pro Beskydy 
vzít první oddechový čas. Beskydy dále 
pokračují v dobré hře a tak přichází druhý 
oddechový čas Jihostroje za stavu 9:3 pro 
Black Volley. Beskydy si v prvním setu stále 
udržují náskok, Jihostroj se zatím nemůže 
dostat do zápasového tempa, 16:10 pro 
Beskydy. Hráči Beskyd dotáhli první set do 
vítězného konce 25:13 a ujímají se tak vedení 
v zápase 1:0. 

Druhý set začínají lépe hráči Českých 
Budějovic. Trenér Salon si bere první 
oddechový čas za stavu 5:2 pro Jihostroj. Hra 
se vyrovnává a Beskydy dotahují soupeře i ve 
skóre. Za stavu 12:11 si bere první 
oddechový čas trenér Budějovic. Hraje se 
vyrovnaný a bojovný volejbal. Do koncovky 
druhého setu jde v lepší pozici Jihostroj 
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České Budějovice. Za stavu 20:17 si bere druhý oddechový čas trenér Salon. Hráči Beskyd dotáhli soupeře na 
stav 20:20. Druhý set je vyrovnaný až do samotného konce. Jihostroj vyhrává druhý set 25:23 a srovnává stav 
utkání na 1:1. 

Třetí set je na svém začátku vyrovnaný. Obě družstva hrají dobře především v útoku. České Budějovice odskakují 
ve skóre na 10:6 a nutí tak trenéra Beskyd k prvnímu oddechovému času. Budějovice si drží čtyřbodový náskok 
a stav je tak 13:9 v jejich prospěch. Po dalším výborném podání De Ama přichází druhý oddechový čas trenéra, 
15:9 pro Jihostroj. Hráči Jihostroje si do koncovky přinášejí jasné vedení 21:16. České Budějovice vyhrávají třetí 
set 25:17 a ujímají se tak vedení v zápase 2:1 na sety. 

Čtvrtý set začínají lépe hráči Beskyd. Při podání Romanuttiho získávají mírný náskok, 10:8 pro Black Volley. Hra 
je vyrovnaná a každé družstvo dobře ztrátuje, 13:13. Hráči Jihostroje dvakrát skvěle blokují a ujímají se vedení 
15:13 a přichází oddechový čas trenéra Salona. Hráči Beskyd bojují a srovnávají opět stav čtvrtého setu, který je 
20:20. Koncovka setu je vyrovnaná a bojovná. Obě družstva předvádějí výborný volejbal, 23:23. Za stavu 24:23 
pro Jihostroj si bere oddechový čas trenér Salon. Dramatická koncovka čtvrtého setu nakonec vyzněla lépe pro 
Black Volley Beskydy 28:26, stav utkání je 2:2. 

Pátý set je opět vyrovnaný. Za stavu 5:5 přichází první oddechový čas Českých Budějovic. Beskydy vedou 
v rozhodujícím setu 8:6 a přichází výměna stran. Jihostroj srovnává na 8:8. Pátý set je stále vyrovnaný a probíhá 
velký boj o lepší pozici do koncovky, 10:10. Oddechový čas si bere trenér Salon. Za stavu 12:10 pro Jihostroj a 
přichází druhý oddechový čas Beskyd. Stoilovič dává eso a navyšuje skóre na 13:10. Jihostroj vyhrává pátý set 
15:13 a celé utkání 3:2 na sety. 

 

Ve druhém utkání finálového turnaje Českého poháru mužů se na palubovce v Karlových Varech střetly 
týmy Volejbal Brno a VK Dukla Liberec. Volejbalisté liberecké Dukly soustředěným výkonem porazili 
volejbalisty z Brna a vybojovali si tak účast v nedělním prvním semifinále Českého poháru mužů, ve 
kterém vyzvou na souboj borce z VK Jihostroj České Budějovice. 

Volejbal Brno – VK Dukla Liberec 0:3 (12:25, 18:25, 19:25) 

 

Ve třetím utkání sobotního programu finálového turnaje Českého poháru mužů proti sobě nastoupila 
družstva VK Karlovarsko a VK Lvi Praha. Karlovarsko potvrdilo formu z posledních zápasů a vyhrálo 3:0. 

VK ČEZ Karlovarsko – VK Lvi Praha 3:0 (25:22, 25:19, 25:23) 

 

Ve čtvrtém utkání sobotního programu finálového turnaje Českého poháru mužů proti sobě nastoupila 
družstva SK Volejbal Ústí nad Labem a Kladno volejbal cz. Posledním postupujícím do semifinále Českého 
poháru mužů je po velké bitvě a výhře 3:2 družstvo SK Volejbal Ústí nad Labem. Tam vyzve zítra od 18:30 
VK Karlovarsko. 

SK Volejbal Ústí nad Labem – Kladno volejbal  3:2 (25:21, 23:25, 25:23, 20:25, 15:12) 

Neděle - semifinále 

VK Jihostroj České Budějovice – VK Dukla Liberec 1:3 (23:25, 23:25, 26:24, 18:25) 

VK ČEZ Karlovarsko – SK Volejbal Ústí nad Labem 3:0 (25:20, 25:18, 25:22) 

Pondělí - finále 

VK ČEZ Karlovarsko – VK Dukla Liberec   ???????  

při střetnutí těchto dvou celků si vždy vzpomenu na jejich duel, který se před kamerami 

České televize odehrál 24. listopadu 2014. Nevím, jestli se v historii extraligy najde 

divočejší výsledek než skóre třetího setu, který tehdy pro sebe získalo Karlovarsko 45:43. 



V extralize žen je vítězem základní části  Liberec, 
souboj o druhou příčku nadále pokračuje 

Dohrávané 11. kolo bylo 
posledním, ve kterém se 
naposledy představily všechny 
týmy UNIQA volejbalové extraligy 
žen 2020/21. Ostrava, Šternberk a 
Šelmy Brno dneškem zakončily 
základní část a ani pro jedno 
družstvo nebyl poslední zápas 
vítězný. Olymp si výhrou 
v Ostravě udržel druhou pozici 
před Olomoucí, která zvládla 
utkání s brněnskými Šelmami. 
Ostravské volejbalistky tak půjdou 
do play-off pravděpodobně z páté 
pozice, VK Brno ze čtvrté. 
Sedmou příčku a zároveň jistotu 
play-off si vítězstvím nad 
Šternberkem zajistily volejbalistky 
Prostějova. Šternberk skončí 
poslední a letošní sezóna pro něj 
skončila. Předpokládaný úspěch 
Liberce ve Frýdku-Místku zajistil 
Dukle první příčku po základní 

části UNIQA extraligy. Královo Pole se už delší dobu drží na šestém místě a dnes potvrdilo roli favorita v utkání 
s Přerovem, který i přes prohru zatím udržel osmé, postupové místo do play-off, před Frýdkem-Místkem má 
stále dvoubodový náskok. 

 

TJ OSTRAVA - PVK OLYMP PRAHA 1:3  (24:26, 22:25, 25:23, 14:25) 

Pro Ostravanky bylo dnešní dohrávané 12. kolo UNIQA volejbalové extraligy poslední před play-off, 
protože už mají předehráno z podzimu. Domácí celek přivítal ve velké pohodě hrající Olymp, který se snaží 
udržet druhou příčku v tabulce. Ostravské volejbalistky sice podaly bojovný výkon, ale nezkomplikovaly 
hostům situaci před závěrečným kolem, které se odehraje 27. února. Ostrava s velkou pravděpodobností 
nastoupí v play-off proti Šelmám Brno. 

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

Hosté: Šimáňová, Smutná, Hodanová, Purchartová, Kocmanová-Havlíčková, Komárková, libero Pešková.  

Andrea Štrbová (smečařka TJ Ostrava): „Je škoda, že jsme neudržely vysoké vedení v prvních dvou setech. 
Vždy v jednom postavení jsme dostaly šňůru bodů. Normálně jsme zvyklé na kvalitnější příjem.“ 

Zdeněk Pommer (trenér TJ Ostrava): „Dnes z naší strany agresivní vstup do prvních dvou setů. Bohužel jsme 
neudrželi důraz v činnostech a vlastními chybami jsme si dva sety prohráli. Soupeř v důležitých momentech lépe 
servíroval. Ve třetím setu jsme hráli dobře v obraně a ve čtvrtém setu jsme měli špatný příjem.“                  

Pavlína Šimáňová (kapitánka PVK Olymp Praha): „Jsem ráda za tři body, ale nebylo to lehké. Do zápasu jsme 
jako obvykle nevstoupily moc dobře a musely jsme v prvních dvou setech stahovat velký náskok. Ve třetím setu 
jsme začaly lépe, ale koncovku jsme neuhrály. Čtvrtý set byl od stavu 10:11 v naší režii.“ 

Stanislav Mitáč (trenér PVK Olymp Praha): „Jsme spokojeni s vítězstvím za tři body, protože se souběžně hrálo 
důležité utkání Olomouc/Šelmy Brno. A tím, že jsme dokázali minule Olomouc porazit, tak chceme druhé místo. 
Utkání bylo vyrovnané, kdy jsme začali první dva sety vlažně až studeně a prohrávali o 5 - 6 bodů, V důležitých 
okamžicích jsme dokázali náskok stáhnout a vyhrát obě koncovky. Ve třetím setu jsme si vzhledem ke zranění 
Hrdličkové mysleli, že to půjde samo a hráli jsme profesorsky až lajdácky koncovku. Ve čtvrtém setu nás nakoplo 
sporné rozhodnutí rozhodčího za stavu 9:11, kdy jsme uhráli sedm bodů v řadě.“ 

 



TJ SOKOL FRÝDEK-MÍSTEK – VK DUKLA LIBEREC  0:3  (-24,-10,-15) 

Sobotní zápas se měl podle postavení v tabulce odehrát v režii Liberce a předpoklad se vyplnil. Domácí 
celek dokázal Dukle vzdorovat pouze v prvním setu.   

Domácí: Uhrová, Pavelková, Hadáčková, Staňková, Borovcová, Mitrega-Mamica, libero 
Teperová. Střídaly: Grygarová, Petrová, Šnellyová, Tkáčová 

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

Daniela Pavelková (kapitánka TJ Sokol FM): „Myslím, že jsme neodehrály špatné utkání, i když výsledek tomu 
úplně neodpovídá. Celý zápas jsme dobře přihrávaly a v prvním setu jsme se i prosazovaly smečařsky proti 
vysokému bloku. Pak nám utekl začátek druhého setu a nebyly jsme schopné se dostat znovu do tempa.“ 

Leoš Chalupa (trenér TJ Sokol FM): „Škoda prvního setu. Z naší strany příjem, útok, podání na slušné úrovní. 
Od druhého setu jsme přestali útočit a soupeř měl hru pod kontrolou. Gratuluji Liberci k vítězství.“ 

Simona Bajusz (kapitánka Dukly): „Přijely jsme vyhrát za tři body a to se nám podařilo. Soupeř v prvním setu 
velmi dobře přihrával a podával, proto jsme hrály vyrovnaně. Další sety už byly v naší režii. Jsme rády za tři body.“ 

Libor Gálík (trenér Dukly): „Dnes jsme znovu ustáli těžký první set, kdy domácí tým hrál výborně, hlavně na 
servisu, obraně a dohrávání bodovek. Pak už jsme převzali hru do našich rukou a dovedli utkání do vítězného 
konce. Gratuluji holkám k vítězství v základní části.“ 

Popis utkání:  V prvním setu vyrovnaný průběh se spoustou pěkných výměn a koncovkou pro hosty. Druhý a třetí 
set byl opak prvního. Domácí celek byl poloviční a soupeř je přehrál ve všech herních činnostech a po zásluze 
zvítězil.  Autor: Natálie Radivojevićová 

 

VK Prostějov – TJ Sokol Šternberk 3:0 (25:23, 25:20, 
25:14) 

 

VK Královo Pole – Volejbal Přerov 3:0 (25:22, 25:16, 
25:14) 

 

VK UP Olomouc – VK Šelmy Brno 3:1 (25:20, 25:19, 
22:25, 25:22) 

Jako hlavní arbitr se v Olomouci představil 
předseda komise rozhodčích Moravskoslezského 
volejbalového svazu Honza Slezák 

 

 
 

 

• V SO 27. se sokolky rozloučí 

s letošním ročníkem na Olympu 

• Ve ČT se rozběhne kolotoč předkola 

play off EX-M. Beskydy zahajují na Aeru 

Odolena Voda. Odveta se hraje v SO ve 

FM 

• Klub VK Ostrava se díky šestému 

místu předkolu vyhnul a má více času na 

další přípravu 

 

V Janovicích, dne 22. února 2021 
zapsal Brouk z Beskyd 

p. družstvo utkání V3 V2 P1 P0 sety body 

1 VK Dukla Liberec 17 14 1 2 0 49:10 46 

2 PVK Olymp Praha 17 11 4 1 1 48:18 42 

3 VK UP Olomouc 17 12 1 2 2 44:17 40 

4 VK Šelmy Brno 18 11 2 0 5 41:26 37 

5 TJ Ostrava 18 9 1 3 5 40:28 32 

6 VK Královo Pole 16 7 2 1 6 32:29 26 

7 VK Prostějov 17 4 0 1 12 18:42 13 

8 Volejbal Přerov 17 2 1 1 13 14:46 9 

9 TJ Sokol Frýdek - Místek 17 1 2 0 14 14:46 7 

10 TJ Sokol Šternberk 18 1 0 3 14 13:51 6 


