VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ K NARVŽENÉ REORGANIZACI LIGOVÝCH SOUTĚŽÍ ŽEN OD SEZÓNY 2022/2023
POČET ODDÍLŮ POČET DRUŽSTEV
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1. OTÁZKA
Vyhovuje Vám stav ligových soutěží žen a jejich systém při počtu družstev
ELŽ-10, 1LŽ-2x10, 2LŽ-3x10. (Návrat k tomuto stavu během dvou sezón).
V procentech z maximálních možných odpovědí.
3. OTÁZKA
Souhlasíte se změnou dle navržené reorganizace?
V procentech z maximálních možných odpovědí.
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2. OTÁZKA - Co Vám nevyhovuje, vadí?
S reorganizací NEsouhlasí, ale přesto mají k současnému systému výhrady: většinou požadavek na 12 družstev v soutěžích 1. a 2.LŽ,
nepřehlednost tabulky v průběhu soutěže, rozdíly ve výkonosti soutěže,
S reorganizaci souhlasí: z důvodů velkých rozdílů výkonosti, z důvodů navýšení počtu družstev v 1.a 2.LŽ na 12 družstev, z důvodů
atraktivity po celou sezónu - stále se o něco hraje.

4. OTÁZKA - Máte jiný návrh, námět nebo chcete něco sdělit k reorganizaci nebo systému soutěží?
Většinou je v návrzích zvýšení počtu družstev v 1. a 2. lize na 12
KRAJSKÉ SVAZY
KRAJSKÉ SVAZY

Počet svazů
14

Souhlasíte s navrženou reorganizací
ligových soutěží žen?

Vaše vyjádření k běžnému stavu
ligových soutěží žen z hlediska kraje
(běžný stav ELŽ-10, 1LŽ-2x10, 2LŽ3x10, Q o 2LŽ.

Je pro Vás zajímavý návrh na spojení
více krajů pro divizi žen?

odpovědělo
12

neodpovědělo
2

ANO
5
41,66%

NE
7
58,34%

PLNĚ
VYHOVUJE
3

VYHOVUJE
ČASTEČNĚ
9

25,00%

75,00%
ANO
7
58,33

NEVYHOVUJE
0

NE
5
41,67%

86%

LIGOVÉ DRUŽSTVA
SPOJENÁ OTÁZKA č.1 a č. 2
Vyhovuje Vám stav ligových soutěží žen a jejich systém při počtu družstev ELŽ-10, 1LŽ-2x10, 2LŽ-3x10. (Návrat
k tomuto stavu během dvou sezón). Co Vám nevyhovuje, vadí?

NE

KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Průběžná tabulka je vzhledem k nestejnému počtu odehraných utkání nepřehledná a zavádějící.
SK Dobré
Velmi rozdílná úroveň mezi soutěžemi. V mnoha utkáních se o nic nehraje.
SKP Sever Ústí nad Labem
Vadí mi skupiny po 10. Jsem pro vytvoření skupin po 12. Struktura soutěží mi vyhovuje.
Sparta Praha
Uzavřená soutěž extraligy, málo týmů, málo zápasů za rok pro týmy, které nehrají play-off.
Pod extraligou 2 soutěže 1.ligy. Pro postup do extraligy, nejdříve play-off a pak kvalifikace. Na konci sezóny
pak spousta důležitých zápasů oproti sezóně v průběhu roku. Může se stát, že některý z týmů pak mimořádně
posílí jen na play-off a jinak silný tým z celé soutěže na konci má smůlu (samozřejmě toto ji i v nižších
soutěžích) nebo nějaké zranění klíčové hráčky vedoucího týmu např. na 14 dní a je po celé sezóně a
celoročním snažení.
Rozšířením týmů v 1.lize z 12 na dvě části sice přispělo k menším nákladům pro týmy, protože se jezdí kratší
vzdálenosti a může se hrát jen v sobotu, ale na druhou stranu kvalita soutěže klesla.
TT Moravský Krumlov
Nepravidelnost, nevyrovnanost, slabá úroveň 1.ligy
TTC Brandýs n/L
Nevyhovuje celkově méně zápasů a přes vánoce pauza až 8 týdnů

ANO

AC Sparta Praha B
Mám připomínku ke střídavému startu pro mladé hráčky. V systému, kdy se 1. a 2.liga hraje v jeden termín i
čas je bohužel v podstatě nereálný (viz. bod 4).
El Niňo praha
Vadí velký rozdíl mezi týmy v extralize, pokud bude opět 15 družstev. Měla by být brána na zřetel úroveň
hraček a pokud tato úroveň není, podle určitých kritérií, neměly by startovat v extralize. El nino nevyjímaje.
KST Bohnice
Bez připomínek
KST Kalich Litoměřice
Bez připomínek
KST Klatovy
při současném systému bychom přivítaly ve skupině vyšší počet týmů - 12, systém finále po ukončeném
druhém kole nám přijde zbytečný, atraktivitu soutěže to nezvyšuje, postoupit by mohl rovnou vítěz, případně
rozdělit skupinu po prvním kole na dvě části (skupina o sestup, skupina o postup)
SKST Děčín
Velké dojezdové vzdálenosti a nepravidelný počet utkání
SKST Havířov
Bez připomínek
Sokol Lhenice
Vše je OK
T. J. Sokol Králův Dvůr Queens
Vadí mi když mi někdo bez jakéhokoli projednání chce tvrdit, že pro mě činí "dobro".
T.J. Sokol Chrudim
Pokud by to šlo, rozšířit počet opět na 12 týmů ve skupině. Ale bude to problém.
TJ AVIA Čakovice
doporučujeme rozšířit 1LM a 2LM na 12 týmů, kdy by odpadly víkendy s 1 zápasem.
TJ Sokol Děhylov
Skrečované zápasy při rozhodnutém utkání, nedohraní až do konce. Poslední automaticky padá z 1ligy, mohly
by ještě hrát 3 padající s 3 postupujícími družstvy z 2. ligy o udržení, ať postoupí ti nejlepší. Hrát turnajovým
způsobem do 5 bodů (postupující z nižší soutěže může být slabší, než ten který padá.
TTC Elizza Praha
Bez připomínek
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LIGOVÉ DRUŽSTVA
SPOJENÁ OTÁZKA č. 3 a 4.
Souhlasíte se změnou dle navržené reorganizace? Máte jiný návrh, námět nebo chcete něco sdělit k
reorganizaci nebo systému soutěží?

Ne

KST Bohnice
Reorganizací nedojde ke zkvalitnění, to je o systému, výchově atd. a ne o přesunu oddílů.
KST Klatovy
- současný herní systém v první lize nám vcelku vyhovuje, herní den je pouze jeden (sobota),
dojezdové vzdálenosti zvládnutelné v rámci jedné skupiny (většinou pouze jedno dvojutkání s
delším dojezdem), určitě vítáme systém baráží v druhé polovině soutěže, aby bylo neustále "o
co hrát"
- pokud by byla v první lize jen jedna skupina, s čímž určitě logicky souvisí herní rozvržení do
dvou dnů a velké dojezdové vzdálenosti, bylo by to pro nás, ale i ostatní malé kluby určitě
finančně zatěžující
SKP Sever Ústí nad Labem
Jsem pro schéma - Extraliga - 12 družstev, 2 skupiny 1. ligy po 12-ti družstvech a 3 skupiny 2.
ligy po 12-ti družstvech.
SKST Havířov
nemáme původní systém nám vyhovuje
T. J. Sokol Králův Dvůr Queens
Stejný problém má extraliga mužů a tam to neřešíte. Proč zrovna u žen. Extraliga je pouze
projekt, který je pro běžné oddíly zbytečně finančně i časově náročný. Přemýšleli jste také nad
tím, že je mnoho oddílů, které nepotřebují drahé nákupy hráčů, nepotřebují si něco dokazovat a
hrají si na pohodu to na co mají. Tím, že se nedohrálo poslední kolo minulé sezóny jsme přišli o
medailové umístění v první lize a teď nás strkáte do druhé ligy. tohle není úplně fér. Pokud tato
změna přijde, budeme se všemožně bránit. Jestli si někdo myslí, že dostane víc žen do
pravidelné soutěže, tak se dočista zbláznil. Znám velmi dobře situaci na okresní úrovni a víc žen
než na dvě družstva jsem nesehnal. Když jsem studoval tabulku v emailu, tak ten problém má
většina republiky a tím, že budu cestovat s divizním družstvem žen po Plzeňském kraji tomu
opravdu nepomůžeme.
T.J. Sokol Chrudim
Myšlenka je hezká, ale dělat závěry podle počtu členů v registru je zavádějící. Neodpovídá to
realitě. Holky v různých klubech, věková struktura, maminky atd.
Rozhodně se nelíbí návrat k systému sobota neděle. To je problém hlavně pro mámy - celý
víkend pryč, ale samozřejmě i pro ostatní. Ne všichni hrají pouze ligu. U nás mohou hrát i
krajské soutěže mužů. Být neustále pryč není cesta.
Zkušenost se zavedením divizí: Kraje HK a PK do minulé sezóny hrály roky společnou divizi.
Když jsme u nás s děvčaty začínaly bylo zde asi 10-12 týmů. Postupně tyto počty klesaly. V
poslední sezóně byly už jen 4 týmy, které tvořili v podstatě pouze mládežnice, které se spolu
neustále potkávají na BTM - další sezónu už nebyl zájem družstev.
TJ AVIA Čakovice
doporučujeme rozšířit 1LM a 2LM na 12 týmů, kdy by odpadly víkendy s 1 zápasem.
TTC Elizza Praha
Pokud by mělo dojík ke zmíněné reorganizaci, tak se ztotožňujeme přesně s uvedenými
nevýhodami a to:
1. Náročnost na termíny v prolínací části. Vložení do již rozjetých soutěží mužů.
2. 1LŽ a 2LŽ hrací dny so a ne. Nedělní i v odpoledních hodinách.
3. Pro prolínací část se zvýší dojezdové vzdálenosti ve všech soutěžích
Vyhovuje nám odehrát dva zápasy v jeden den
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LIGOVÉ DRUŽSTVA

ANO

AC Sparta Praha B
Nynější počet prvoligových týmů (22), rozdělený do dvou skupin, je vyhovující. Zúžení na jednu
skupinu by sice zkvalitnělo soutěž, ale mnoho týmů, které mají více mladých hráček, které chtějí
prosazovat, by tak bylo sesláno do 2.ligy, což je z tohoto hlediska neperspektivní. Systém do
sezóny 2015/2016 (splňující dva hrací dny - namísto jednoho - byl optimální a mohly se lépe
upravovat aktuální sestavy, aniž by se křížily a prolínaly časové termíny všech ligových ženských
soutěží, jako je tomu doteď.
El Niňo praha
Podle mého je max. Počet extr. Družstev 10. Pokud tomu tak bude, jsem za to zachovat
stávající systém. Pokud by se však dlouhodobě navýšil počet extr. Družstev na 12, přiklonil bych
se k nové variantě.
KST Kalich Litoměřice
Bez připomínek
KST ZŠ VYŠŠÍ BROD
Řízení divizních soutěží:
Takto organizovaná divize žen připomíná divizní soutěž ve fotbale. Tam již řídí divizi FAČR.
Navrhuji podobný postup jako ve fotbale.
Divizi žen povede STK ČAST.
Odpadnou tím možné problémy vzniklé odlišným přístupem STK v jednotlivých krajích. Začátek
všeho nového přináší vždy nejistotu. Tomu by měl předejít dosud vždy vynikající a profesionální
přístup stávajících funkcionářů STK ČAST.
SK Dobré
Myslím, že Extraliga by měla zůstat při 10 týmech. Jinak souhlasím se sice složitější organizací
soutěží, ale zase by se vlastně neustále o něco hrálo. Více utkání by se hrálo mezi družstvy
podobné úrovně. Cestování k dnešnímu životu patří a každý s tím musím počítat. Z vlastní
zkušenosti vím, že příspěvek na dopravu týmu reprezentující obec nebo město v republikových
soutěžích je od obcí a měst získat vcelku jednoduché. Bylo by zajímavé zjistit proč vlastně pouze
čtvrtina registrovaných žen hraje dlouhodobé soutěže.
SKST Děčín
Nemám jiný návrh - systém Ex 10 1. Liga 2x 10 a 2. Liga 3x10 odpovídá našim představám
Sokol Lhenice
Vše OK
Sparta Praha
Navrhovaná reorganizace je zajímavý nápad a zkvalitnění ligových soutěží. Celou sezónu se
hraje stále o něco.
Problém vidím v nerovném počtu domácích a venkovních zápasů. Některé týmy si zakládají na
hraní doma, divácká kulisa.. Dále některé týmy z nižších soutěží nebudou ochotni hrát celý
víkend popřípadě hrát o víkendu (např.pražské soutěže se hrají ve všední den)
TJ Sokol Děhylov
Nový systém je akční, záleží na každém odehraném zápase, možná nebude docházet ke
skrečím za rozhodnutého stavu. Jenom u zranění nebo nemoci hráčky ze základu bude těžké
dohnat tuto ztrátu, když se bude hrát jednokolově. Udržet hrací den pro 1. a 2. ligu sobotu,
nehrát druhý zápas až v neděli odpoledne.
TT Moravský Krumlov
Ne
TTC Brandýs n/L
Pokud by se družstvo dostalo do prolínací části, nejspíš bychom měly časový problém s utkáními
v neděli a současně bychom měly v neděli problém s hrací místností.
Celkový součet
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KRAJSKÉ SVAZY
Vaše vyjádření k běžnému stavu
ligových soutěží žen z hlediska kraje
Souhlasíte s navrženou
Je pro Vás zajímavý návrh na
reorganizací ligových soutěží žen? (běžný stav ELŽ-10, 1LŽ-2x10, 2LŽ- spojení více krajů pro divizi žen?
3x10, Q o 2LŽ.
Ne
7
Plně vyhovuje
3
Ne
5
Pražský
1
Královehradecký
1
Jihomoravský
1
Královehradecký
1
Olomoucký
1
Karlovarský
1
Olomoucký
1
Středočeský
1
Olomoucký
1
9
Pražský
1
Ústecký
1 Vyhovuje částečně
Plzeňský
1
Jihočeský
1
Zlínský
1
7
Zlínský
1
Jihomoravský
1 ANO
Moravskoslezský
1
Karlovarský
1
Jihočeský
1
ANO
5
Moravskoslezský
1
Královehradecký
1
Jihomoravský
1
Plzeňský
1
Moravskoslezský
1
Středočeský
1
Pražský
1
Plzeňský
1
Jihočeský
1
Ústecký
1
Středočeský
1
Vysočina
1
Vysočina
1
Ústecký
1
Karlovarský
1
Zlínský
1
Vysočina
1
Celkem
12 Celkový součet
12 Celkový součet
12

Doplnění k předchozí otázce: Vaše vyjádření k běžnému stavu ligových soutěží žen z hlediska kraje
(běžný stav ELŽ-10, 1LŽ-2x10, 2LŽ-3x10, Q o 2LŽ.
Jiný návrh, sdělení, připomínky
Jihočeský
lepší je nově navržená varianta, i když je třeba se ptát zejména oddílů, které ligové soutěže žen hrají
z důvodu zachování divize žen je spojení více regionů dobrým návrhem, včetně přímého postupu z divize do
Jihomoravský
Rozšíření 1LŽ na dvě skupiny znamenalo degradaci této soutěže.
Karlovarský
KV kraj má konečně po letech alespoň 1 zástupce v soutěži žen řízené ČAST (TJ Lomnice - 2. liga).
Nenapadá mě jiné družstvo (klub), které by dalo dohromady soupisku o 3 vyrovnaných anebo
kvalitních ženách/slečnách. Napadá mě jedině spolupráce mezi kluby, tudíž následné přestupy nebo
hostování, potažmo střídavé starty. Obávám se, že děvčata jsou v rámci KV kraje zapojena do
soutěží mužů (Divize, KP1, KP2), kde se sice trápí s odlišným herním stylem, avšak své místo si
vybojovala a na mužský kolektiv si již zvykla. Na případnou spolupráci patrně není chuť, a ne všichni
jsou ochotni cestovat. Ta děvčata, která chtějí něco dokázat, těch je u nás poskromnu a většinou si
jdou všechny individuální cestou, např. Tereza Lošťáková (SKST Cheb), Nicole Mašková (SK
Toužim), dříve Karolína Vysocká (TJ Ostrov) a Anežka Polcarová (TJ Jiskra Březová). Pouze
družstvo TJ Lomnice, po relativně velké snaze jednoho ambiciózního tatínka, se poskládalo (Janků
přestup z Aše, Kárová přestup z Lokte, Vondrušková odchovankyně). Nedokážu mluvit za všechny,
ale realita v KV kraji je tragická a na navrhovaných změnách se nedokáže patrně více podílet. Pokud
by připadala v úvahu spolupráce mezi oddíly, byli bychom schopni do Divize žen poslat horko těžko
2 družstva. Nicméně tato děvčata bývají zapojena do soutěží mužů, a tudíž by na soupisce
dotčených družstev chyběla a ne každé družstvo bude disponovat stejně kvalitním náhradníkem.
Úbytek hráček je v našem případě v dorosteneckém věku extrémní. Vzdělání středoškolského typu je
v KV kraji soustředěno do okresních měst a tak se většina hráček vstupem na střední školu stěhují
na internáty, kde na do té doby oblíbený sport již nemají čas a kolikrát ani chuť. A to nemluvím o
tom, že v K. Varech ani Sokolově, není sportovní klub, který by navázal na předchozí mládežnické
úspěchy a alespoň se pokusil nějakou úroveň udržet, ideálně zvýšit. Snad jen nově vzniklý oddíl TTC
Karlovarsko (trénující v Chebu) disponuje potenciálem pro budoucí výchovu mládeže, avšak tento se
zaměřuje spíše na kategorii žactva, dorost už dle mého méně. Dále SKST Chodov, nicméně ten si
dlouhodobě drží vlastní naplněnost domácích hráčů a hráček. Je velice smutné, že KV kraj má
členskou základnu v oblasti žen a dívek tak nízkou a nedokáže se více zapojit do navrhované podoby
v rámci reorganizace soutěží žen, avšak nedá se to zachránit ze dne na den. Dlouhodobě apelujeme
na klubovou činnost zaměřenou na výchovu dětí, avšak marně. Momentálně byly schvalovány
krajské dotace (Krajský úřad Karlovarského kraje) a při monitoringu bylo zjištěno, že o dotaci
viz. výše
Královehradecký
bez připomínek
Moravskoslezský
1.-2. liga žen á 12 družstev
Olomoucký
bez připomínek
Plzeňský
Hráčky zainteresovaných oddílů preferují konání soutěží v jednom dni, střetává se zde více zájmů a
povinností (škola, rodina event. další aktivity). V současné době se jedná pouze o dva oddíly v kraji
Pražský
Spousta žen hraje ligové soutěže jen proto, že se zavedla reorganizace, kdy se hrají 2 zápasy v
sobotu a v neděli jen volno. Pokud se znovu začne hrát oba dny, počet družstev se naopak ještě
sníží. Dále zúžení 1.ligy a rozšíření 2. ligy opět povede spíše k poklesu účasti družstev, kdy spousta
oddílů nyní má A a B družstvo v obou soutěžích, přihlášení dvou družstev do jedné soutěže =
rozdělení soupisek, je pro některé oddíly mající např. 7-8 žen nemožné. Za oddíl TTC Elizza
doporučujeme rozšířit 1LM a 2LM na 12 týmů, kdy by odpadly víkendy s 1 zápasem.
Středočeský
Obě navržené varianty jsou možné, žádná nám nevadí.
Ústecký
extraliga 12družstec,1.liga 2skupiny 12družstev 2.liga 3skupiny 12družstev
Vysočina
bez připomínek
Zlínský
Celkový součet

