
TZ: V sobotu odstartuje finálový turnaj Českého poháru, triumf obhajuje 
liberecká Dukla 

Finálový turnaj Českého poháru mužů ve volejbale odstartuje v brněnské sportovní hale v Kounicově 
ulici již tuto sobotu. Na závěrečnou akci pronikla nejlepší tuzemská osmička, která bude od 
následujícího víkendu bojovat o zisk pohárové trofeje. Tu obhajuje liberecká Dukla, která vloni 
prožila skvělý volejbalový rok, během kterého získala, kromě Českého poháru, i triumf v UNIQA 
extralize či se probojovala do základní skupiny Ligy mistrů. Turnaj ČP odstartuje v sobotu v 10 hodin 
prvním utkáním čtvrtfinále a vyvrcholí pondělním finálovým kláním, které bude přímým přenosem 
vysílat od 20:30 program ČT SPORT.  

"My jako současní držitelé Českého poháru nemůžeme mít jiný cíl, než postup do pondělního finále a 
celkovou obhajobu. Do Brna míříme s kompletním kádrem a již nyní se soustředíme na čtvrtfinálový 
duel s Ostravou, které máme co vracet, když jsme s ní zhruba před dvěma týdny prohráli na její 
palubovce 1:3," shrnuje kouč Liberce Michal Nekola. Mistrovská Dukla se ale rozhodně nepotýká s 
nejlepší formou, byť v pondělní televizní dohrávce proti Příbrami dokázala odvrátit nepříznivý stav 0:2 
na sety a vybojovat důležité dva body. "Ano, máte pravdu, momentálně bojujeme tak trochu sami se 
sebou. Je potřeba se psychicky srovnat a veřím, že v klíčových chvílích výkony přijdou. Ukázali jsme to i 
v zápase s Příbramí," dodal Nekola.  

Uspět chce na finálovém turnaji Českého poháru i vedoucí tým extraligy Kladno. To hraje momentálně 
ve velké formě, když vede nejvyšší tuzemskou soutěž o nedostižných osm bodů. "Je to pro nás první 
ostrý vrchol sezóny. Dá se říct i první zápasy pod tlakem, jelikož toho tlaku na hráče během 
sezóny moc nebylo. V Brně se ukáže, jak na tom jsme směrem k play-off. Přestože nás všichni považují 
za favority, tak my jdeme do turnaje s pokorou a budeme rádi když potvrdíme naše předsezónní 
prohlášení, že budeme šlapat první čtyřce loňského roku na paty. Semifinále bude úspěch, ale kdo by 
nechtěl víc...," řekl před odjezdem do moravské metropole asistent trenéra Kladna s bohatými 
zkušenostmi z předních belgických klubů Petr Klár a dodal, že drobné zdravotní problémy trápí dvě 
opory Středočechů - univerzála Křesťana a smečaře Hýského. "Bohužel nejsme všichni zdraví na sto 
procent, ale o to víc budeme bojovat, což je hlavní zbraň znovuzrozeného Kladna. Naši náhradníci otočili 
zápas třeba v Budějovicích, tak proč by se historie nemohla opakovat?" 

Diváckou podporu bude mít ale zejména domácí Brno, které navíc nabralo tuzemské pohárové 
zkušenosti z loňské sezóny, kde podlehlo až ve finále Liberci. "Celá letošní sezóna je velice vyrovnaná a 
plná překvapení. Určitě bude k vidění špičkový volejbal a o dramatické zápletky nebude nouze. Myslím 
si, že žádný z favoritů nemá vítězství předem jisté, jako tomu bylo v letech minulých. Naše situace se 
nedá nazvat ideální, chybí nám několik hráčů. Půjdeme ale zápas od zápasu a uvidíme, jak daleko se 
dostaneme. Teď se již soustředíme na první utkání s Odolenou Vodou," zhodnotil situaci domácího 
celku kouč Ondřej Marek. 

První čtvrtfinále ČP mezi Karlovarskem a Benátkami nad Jizerou začíná v pátek od 10 hodin, 
následovat budou duely Liberce s Ostravou, Brna s Odolenou Vodou a Kladna s Českými 
Budějovicemi. Turnaj vyvrcholí před televizními kamerami finálovým soubojem v pondělí od 20:30 
hod. Vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal nebo je bude možné rovněž zakoupit na místě v 
den utkání. Vstupné je na jeden hrací den 100 korun, v nabídce je také zvýhodněná permanentka za 
200 korun na celý třídenní turnaj. 

 
 
 
 



Rozpis zápasů: 

Čtvrtfinále (sobota 25. února 2017): 

 10:00: Karlovarsko - Benátky nad Jizerou (ČF1) 
 13:00: Liberec - Ostrava (ČF2) 
 16:00: Brno - Odolena Voda (ČF3) 
 19:00: Kladno - České Budějovice (ČF4)  

Semifinále (neděle 26. února 2017): 

 16:00: 1. semifinále (vítěz ČF3 x vítěz ČF4) 
 19:00: 2. semifinále (vítěz ČF1 x vítěz ČF2)  

Finále (pondělí 27. února 2017): 

 20:30: finále - přímý přenos ČT Sport 

Místo konání: TJ Sokol Brno I, Kounicova 686/22, 602 00 Brno 

Vstupenky: V síti Ticketportal - ZDE - cena 100 Kč/hrací den, zvýhodněná permanentky na 3 hrací dny 
za 200 Kč. 

https://www.ticketportal.cz/event.aspx?id=-151785

