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1. Baráže a kvalifikace do soutěží ČVS 
 
Účastníci baráží a kvalifikací jsou na základě předložené analýzy STK ČVS následující: 
 

1.1 Kvalifikace o 1. ligu mužů 
 

1.1.1 Účastníci kvalifikace o 1. ligu mužů 
 
Účastníky kvalifikace o 1. ligu mužů jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o USK Slavia Plzeň   (postup z 2-M) 
o TJ Lokomotiva Česká Lípa  (postup z 2-M) 
o TJ Holubice    (postup z 2-M) 

 

1.1.2 Návrh řešení 
 
Všechny 3 družstva mají na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o 1. liga muži 
nebo 

o 2. liga muži 

1.2 Kvalifikace o 1. ligu žen 
 

1.2.1 Účastníci kvalifikace o 1. ligu žen 
 
Účastníky kvalifikace o 1. ligu žen jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o SK Španielka Řepy   (sestup z 1-Z) 
o VSK ČVUT Praha   (postup z 2-Z) 
o Volejbal Červený Kostelec  (postup z 2-Z) 
o S.K. p.e.m.a. Opava   (postup z 2-Z) 

 

1.2.2 Návrh řešení 
 
Všechny 4 družstva mají na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o 1. liga ženy 
nebo 

o 2. liga ženy 
 

1.3 Kvalifikace o 2. ligu mužů 
 

1.3.1 Účastníci kvalifikace o 2. ligu mužů 
 
Účastníky kvalifikace o 2. ligu mužů jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o TJ Nový Jičín    (sestup z 2-M) 
o TJ Slovan Chabařovice  (sestup z 2-M) 
o TJ EMĚ Mělník   (sestup z 2-M) 
o TJ Turnov    (sestup z 2-M) 
o TJ Sokol Mnichovo Hradiště  (sestup z 2-M) 
o SK Kojetín 2016   (sestup z 2-M) 
o 14 x postupující z krajských přeborů 
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1.3.2 Návrh řešení 
 
Všechny 20 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o 2. liga muži 
nebo 

o příslušný krajský přebor 
 

1.4 Kvalifikace o 2. ligu žen 
 

1.4.1 Účastníci kvalifikace o 2. ligu žen 
 
Účastníky kvalifikace o 2. ligu žen jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o TJ Sokol Frýdek-Místek „B“  (sestup z 2-Z) 
o SK Volejbal Klatovy   (sestup z 2-Z) 
o TJ Sokol Žižkov I. „B“   (sestup z 2-Z) 
o FC Malibu Mladá Boleslav  (sestup z 2-Z) 
o TJ Odry    (sestup z 2-Z) 
o 14 x postupující z krajských přeborů 

 

1.4.2 Návrh řešení 
 
Všechny 19 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o 2. liga ženy 
nebo 

o příslušný krajský přebor 
 

1.5 Kvalifikace o Extraligu juniorů 
 

1.5.1 Účastníci kvalifikace o Extraligu juniorů 
 
Účastníky kvalifikace o Extraligu juniorů jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o TJ Nový Jičín    (sestup z EX-JRI) 
o VSK Zlín    (sestup z EX-JRI) 
o TJ Orion Praha   (postup z 1-JRI) 
o SK Volejbal Kolín   (postup z 1-JRI) 
o TJ Svitavy    (postup z 1-JRI) 
o Blue Volley Ostrava   (postup z 1-JRI) 

 

1.5.2 Návrh řešení 
 
Všech 6 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o Extraliga junioři 
nebo 

o 1. liga junioři 
 

1.6 Kvalifikace o Extraligu juniorek 
 

1.6.1 Účastníci kvalifikace o Extraligu juniorek 
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Účastníky 2. kola kvalifikace o Extraligu juniorek jsou na základě schváleného pořadí soutěží a postupu 
z 1. kola kvalifikace o Extraligu juniorek: 

o Volejbal Přerov   (sestup z EX-JKY) 
o KCTM Volejbal Vysočina  (sestup z EX-JKY) 
o VK TJ Lanškroun   (postup z 1. kola kvalifikace) 
o TJ Tatran Střešovice   (postup z 1. kola kvalifikace) 
o VK Prostějov   (postup z 1. kola kvalifikace) 

 

1.6.2 Návrh řešení 
 
Všech 5 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o Extraliga juniorky 
nebo 

o 1. liga juniorky 
 

1.7 Kvalifikace o 1. ligu juniorek 
 

1.7.1 Účastníci kvalifikace o 1. ligu juniorek 
 
Účastníky kvalifikace o 1. ligu juniorek jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o SK Třebín    (sestup z 1-JKY) 
o VK Benešovská 1. volejbalová (sestup z 1-JKY) 
o SPORT KLUB Náchod  (sestup z 1-JKY) 
o TJ Lokomotiva Trutnov  (sestup z 1-JKY) 
o TJ Lokomotiva Břeclav  (sestup z 1-JKY) 
o TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (sestup z 1-JKY) 
o 14 x postupující z krajských přeborů 

 

1.7.2 Návrh řešení 
 
Všech 20 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o 1. liga juniorky 
nebo 

o příslušný krajský přebor 
 

1.8 Kvalifikace o Extraligu kadetů 
 

1.8.1 Účastníci kvalifikace o Extraligu kadetů 
 
Účastníky kvalifikace o Extraligu kadetů jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o TJ Svitavy    (sestup z EX-KTI) 
o TJ Sokol Česká Třebová II  (sestup z EX-KTI) 
o Volejbal Sokolov   (sestup z EX-KTI) 
o VK Karlovarsko   (sestup z EX-KTI) 
o 14 x postupující z krajských přeborů 

 

1.8.2 Návrh řešení 
 
Všech 18 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o Extraliga kadeti 
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nebo 
o příslušný krajský přebor 

 

1.9 Kvalifikace o Extraligu kadetek 
 

1.9.1 Účastníci kvalifikace o Extraligu kadetek 
 
Účastníky kvalifikace o Extraligu kadetek jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o Volejbal Přerov   (sestup z EX-KKY) 
o TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště (sestup z EX-KKY) 
o SK Hlincovka   (postup z 1-KKY) 
o TJ Kralupy    (postup z 1-KKY) 
o TJ Jiskra Havlíčkův Brod  (postup z 1-KKY) 
o PVK Olymp Praha „B“  (postup z 1-KKY) 
o TJ Sokol Frýdek-Místek  (postup z 1-KKY) 
o TJ Sokol Brno I.   (postup z 1-KKY) 

 

1.9.2 Návrh řešení 
 
Všech 8 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o Extraliga kadetky 
nebo 

o 1. liga kadetky 
 

1.10 Kvalifikace o 1. ligu kadetek 
 

1.10.1 Účastníci kvalifikace o 1. ligu kadetek 
 
Účastníky kvalifikace o 1. ligu kadetek jsou na základě schváleného pořadí soutěží: 

o TJ Lokomotiva Plzeň „B“  (sestup z 1-KKY) 
o SK Třebín    (sestup z 1-KKY) 
o TJ Turnov    (sestup z 1-KKY) 
o Volejbal Červený Kostelec  (sestup z 1-KKY) 
o TJ Svitavy    (sestup z 1-KKY) 
o VK UP Olomouc   (sestup z 1-KKY) 
o 14 x postupující z krajských přeborů 

 

1.10.2 Návrh řešení 
 
Všech 20 družstev má na základě svého rozhodnutí možnost přihlásit se do těchto soutěží: 

o 1. liga kadetky 
nebo 

o příslušný krajský přebor 
 

1.11 Důsledky zrušení baráží a kvalifikací 
 
a) Systém jednotlivých soutěží bude upřesněn až po uzávěrce přihlášek dle skutečného stavu 

přihlášených družstev. 
b) Družstva se budou do soutěží pro soutěžní období 2020/2021 přihlašovat s vědomím bodu a). 

Akceptaci tohoto bodu potvrdí na přihlášce do soutěže. 
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c) S ohledem na nastalou situaci nebude povolen účastníkům kvalifikací a baráží převod soutěže na 
jiný právní subjekt (neplatilo by pro převod např. kvůli odtržení oddílu volejbalu od TJ apod.). 
V případě nezájmu 1. družstva v pořadí by bylo osloveno další družstvo v pořadí dle ustanovení 
Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období 2019/2020. 

d) Postupy a sestupy ze soutěží v soutěžním období 2020/2021 budou upraveny tak, aby v soutěžním 
období 2021/2022 byly všechny soutěže zpět v požadovaném formátu a počtu, jak byly schváleny 
v Zásadách Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže pro soutěžní období 2020/2021 na 
jednání Správní rady ČVS dne 11.03.2020. Pro případ potřebného snížení počtu účastníků bude 
využito přímých sestupů (např. při počtu 19 účastníků v EX-JRI by 16.-19. družstvo sestoupilo 
přímo do 1-JRI a kvalifikaci by hrály družstva na 14. a 15. místě, analogicky v ostatních soutěžích). 

 
 
 
 
Ing. Petr KVARDA, v.r.      Ing. Ivan IRO, v.r. 
Předseda STK ČVS      Místopředseda STK ČVS 


