
NÁVRH NA ÚPRAVU SOUTĚŽÍ V SEZONĚ 20/21 
 

Za všechny oddíly, které podávají níže uvedený návrh Výkonnému výboru Českého florbalu (dále VV), 

bychom rádi potvrdili, že souhlasíme s rozhodnutím ukončit soutěže v souvislosti s opatřeními a vazbě 

na rozhodnutí Vlády České republiky. Zdraví je na prvním místě. Uvědomujeme si vážnost situace, ale 

nemůže nám být lhostejná zmařená práce několika týdnů, měsíců a spíše let, která rozhodnutím o 

ukončení florbalového ročníku nastala.  

 

Jsme přesvědčeni, že by vzniklá situace měla být řešena a analyzována podrobněji se všemi 

navazujícími okolnostmi a dopady. Mělo by být zohledněno i sportovní hledisko a soutěživost. 

Hodnoty, které jsou nespornou součástí naší každodenní práce – výchově florbalistů a posouvání se, 

jak sportovně, tak i lidsky. Tzn. ti, co jsou nejlepší ve svých soutěžích, jsou za svou práci odměněni.  

 

Z tohoto důvodu navrhujeme, aby se VV znovu zaobíral celou situací a pečlivě uvážil veškeré kroky, 

vyplývající z rozhodnutí VV vydaném 13.3.2020. Nechceme, aby se právě pátek 13. stal noční můrou 

Českého florbalu a výrazně se tímto rozhodnutím podepsal pod budoucnost klubů dotčených tímto 

rozhodnutím. Navrhujeme, aby VV schválil pro sezónu 2020/2021 nový model soutěží, což platná 

legislativa Českého florbalu umožňuje. Změna je možná na základě souhlasu VV a tímto nenásilným 

způsobem lze vyřešit vzniklou situaci. 

 

Pro sezonu 2020/2021 proto navrhujeme: 
 

Rozšíření nejvyšších celostátních soutěží (Superliga, 1. liga, Národní florbalová liga (dále NFL) 

skupinu východ i západ) o předem daný počet účastníků. Navrhované změny týkajících se celostátních 

soutěží a jejich dodatečné způsoby doplnění popisujeme níže.  

Pro ročník 2020/21 navrhujeme v případě rozšíření soutěží i vyšší počet sestupujících, a to tak, aby 

v sezoně 2021/22 došlo k narovnání tohoto výjimečného stavu, za který nikdo z nás ani Vás 

nemůže. Tuto nenadálou situaci chceme řešit sportovní cestou, která je pro všechny postižené oddíly 

spravedlivá. 

 

SUPERLIGA 
 

Navrhujeme:  

 

- rozšíření o jednoho účastníka na finální počet týmů 15 

- počet kol 28 (pouze o 2 zápasy více) 

- prvních 8 celků po ukončené základní části (dále ZČ) postup do Play off 

- devátý a desátý tým po ZČ konec sezony 

- jedenáctý až čtrnáctý celek po ZČ hrají play down na tři vítězná utkání, vítězové zachovávají 

superligovou příslušnost, poražení hrají druhé kolo play down, vítěz druhého kola hraje baráž 

o Superligu s poraženým finalistou 1. ligy, poražený z druhého kola play down sestupuje do 1. 

ligy   

- patnáctý celek po ZČ sestupuje do 1. ligy 

 



PRVNÍ LIGA 
 

Navrhujeme:  

 

- rozšíření o jednoho účastníka na finální počet týmů 15 (jeden tým opustí 1. ligu díky rozšíření 

Superligy, dva týmy posupují z NFL, jeden ze skupiny východ a jeden ze skupiny západ) 

- počet kol 28 (pouze o 2 zápasy více) 

- prvních 8 celků po ukončené základní části (dále ZČ) postup do Play off 

- vítěz Play off přímo postupuje do Superligy, poražený finalista se v baráži na tři vítězné zápasy 

utká s týmem ze Superligy 

- devátý tým po ZČ konec sezony 

- desátý až třináctý celek po ZČ hrají play down na tři vítězná utkání, vítězové prvního kola play 

down dále hrají baráž na tři vítězná utkání s poraženými finalisty NFL, poražené týmy v druhém 

kole play down sestupují do NFL  

- čtrnáctý a patnáctý celek po ZČ sestupuje do NFL 

 

NÁRODNÍ LIGA 
 

Navrhujeme shodně pro skupinu východ a západ: 

 

- rozšíření o jednoho účastníka v každé divizi na finální počet týmů 13 (dva týmy opustí NFL 

díky rozšíření 1. ligy, čtyři týmy postupují z divize, dva do skupiny východ a dva do skupiny 

západ ) 

- počet kol 24 (pouze o 2 zápasy více) 

- prvních 8 celků po ukončené základní části (dále ZČ) postup do Play off 

- vítěz Play off přímo postupuje do 1. ligy, poražený finalista se v baráži na tři vítězné zápasy 

utká s týmem z 1. ligy 

- devátý až dvanáctý celek po ZČ hrají dvoukolově play down na tři vítězná utkání 

- vítězové prvního kola play down hrají druhé kolo play down, poražené týmy v prvním kole play 

down sestupují do divize 

- vítěz druhého kola pro následující ročník hraje NFL, poražený druhého kola hraje baráž 

s poraženým finalistou Play off divize  

- třináctý celek po ZČ sestupuje do divize 

 

DIVIZE 
 

Navrhujeme: 

 

- počet týmů zůstává stejný, nenavyšuje se 

- pro sezónu 2020/21 upravit klíč k postupu tak, aby do NFL postupovaly dva týmy přímo a dva 

týmy hrály baráž s účastníky NFL 

- úprava klíče k postupu je nutná pro již navýšený počet sestupů z NFL, v případě zachování 

letošního postupového klíče, by nebylo možné v sezoně 2021/22 dostat požadovaný počet 

účastníků do současného stavu, tedy před rozšířením soutěží 

- proto navrhujeme, aby se hrál? v divizi systém, který se již hrál v sezonách 2017/18 a 

2018/2019 - tedy tříkolový 

- do Play off by postupovaly tři nejlepší celky z každé divize (bez B-týmů) a nejlepší z týmů na 

čtvrtém místě 



- pro sestupující týmy navrhujeme zachovat stejné podmínky jako v letošní sezoně 2019/2020 

- postupující do divize, dle platných regionálních předpisů 

 

 

 

ROZŠÍŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ – JAK NA TO? 
 

Jsme si vědomi, že náš návrh má mnoho možných úskalí, které je nutné brát v potaz, a to z hlediska 

termínové listiny, legislativy či dalších věcí, které při našem návrhu nejsme schopni domyslet. Z tohoto 

důvodu náš návrh obsahuje několik variant, jak doplnit rozšířené soutěže. Všechny oddíly souhlasíme 

s každou z níže uvedených variant:  

 

NÁVRH Č. 1 – KVALIFIKACE 

 

Návrh na doplnění rozšířených soutěží. Navrhujeme, aby o každou ze soutěží (Superliga, 1.liga, NFL) 

byla odehrána kvalifikace na dva vítězné zápasy. V případě kvalifikace o Superligu a 1. ligu by se hrálo 

dvoukolově, v případě kvalifikace o NFL jednokolově, a to na dva či tři vítězné zápasy.  

Termínem této kvalifikace by byl srpen, konkrétně 15.8 2020a 16.8.2020 první a druhý zápas 1. kola, 

případný třetí zápas prvního kola by sehrál 19.8.2020. Druhé kolo by bylo odehráno o týden později a 

to 22.82020 a 23.8.2020, případný třetí zápas by byl odehrán 26.8.2020. V případě divize navrhujeme 

stejné termíny, tady záleží pouze na tom, zda by se hrálo na dva či tři vítězné zápasy. 

V tomto termínu se již hraje předkolo poháru Českého florbalu pro Superligové oddíly. Z tohoto 

pohledu se tedy jedná o již využívaný termín, zároveň však chápeme možný nedostatek rozhodčích 

(vzhledem k období).  Jsme připraveni kvalifikaci sehrát v tomto, či jiném možném a příhodném 

termínu. 

 

Kritéria pro přihlášení do kvalifikace pro jednotlivé soutěže: 

 

Kvalifikace o Superligu – čtyři týmy z 1. ligy – přednost dostanou týmy umístěné nejvýše po ZČ 

v sezóně 2019/20. Výběr soupeřů, první dvojice: nejvýše postavený tým po ZČ proti nejníže 

postavenému týmu po ZČ, druhá dvojice: zbývající týmy proti sobě. 

 

Do Superligy postupuje vítěz druhého kola. 

 

Kvalifikace o 1. ligu – čtyři týmy z každé NFL východ a čtyři týmy z NFL západ – přednost dostanou 

týmy umístěné nejvýše po ZČ v sezóně 2019/20. Výběr soupeřů, první dvojice: nejvýše postavený tým 

po ZČ proti nejníže postavenému týmu po ZČ, druhá dvojice: zbývající týmy proti sobě.  

 

Do 1. ligy postupují vítězové z druhého kola. Vítěz NFL východ a vítěz NFL západ. 

 

Kvalifikace o NFL – osm týmů ze všech divizí – přednost dostanou týmy umístěné nejvýše po ZČ 

s přihlédnutím k výsledkům v prvním kole Play off v sezóně 2019/20. Výběr soupeřů: do dvojic budou 

týmy rozřazeny podle získaných bodů v ZČ ročníku 2019/2020. 

 

Do NFL postupují vítězové z prvního a finálního kola kvalifikace. 



NÁVRH Č. 2 – POSTUP PO ZČ 

 

Navrhujeme, aby dodatečné volné místo v jednotlivých soutěžích (Superliga, 1.liga a NFL) bylo 

nabídnuto podle platné legislativy. Tedy stejně jako bude postupováno v případě DIVIZE, kdy 

sestupující nahradí nejlepší týmy z regionálních soutěžích. Zde je bráno v potaz pořadí po ZČ. 

 

Ve všech soutěžích byla dohrána základní čas, a jednotlivé týmy měly možnost svoji kvalitu prokázat 

v dlouhodobé soutěži, a tedy je doplnění, dle pořadí po ZČ zcela spravedlivé.   

 

 

NÁVRH Č. 3 – ČESKÝ FLORBAL 

 

Všechny níže uvedené týmy uvítají jakýkoli návrh ze strany Českého florbalu k nastalé situaci vzhledem 

k pátku 13.3.2020.  

Jsme si vědomi, že mohou existovat další varianty, které nejsou předmětem tohoto návrhu. Tento 

návrh má vyvolat diskuzi nad nastalou situací. Pro mnohé týmy by úspěšná sezona neměla končit 

„hořkým odstavcem“ na webových stránkách Českého florbalu, který pak, ne vlastní vinou, se stává 

terčem frustrace zklamaných hráčů.     

 

ŽENY 
 

V našem společném návrhu nechceme a nemůžeme opomenout naše drahé polovičky, princezny a 

královny jednotlivých oddílů. Vzhledem k počtu sportujících žen na vrcholné úrovni je každá zapálená 

florbalistka pro naše hnutí doslova požehnáním, proto si jich važme a pokusme se vzniklou 

nespravedlnost co nejvíce zmírnit.  Výsledky Extraligy žen na chvostu tabulky hovoří jasně o tom, že by 

měli dostat šanci ambiciózní celky z 1. Ligy.  A proto stejně jako u mužů navrhujeme rozšíření i nejvyšší 

ženské soutěže. 

 

Pro sezonu 2020/2021 proto navrhujeme: 
 

 

- rozšíření o dva účastníky na finální počet týmů 14 (zde, vzhledem k výsledkům po ZČ je zcela 

možné, že poslední tým Extraligy nebude pro příští rok ze sportovního hlediska v nejvyšší 

soutěži pokračovat, a proto je možné soutěž rozšířit pouze o jednoho účastníka) 

- počet kol 28 (pouze o 4 zápasy více) 

- prvních 8 celků po ukončené základní části (dále ZČ) postup do Play off 

- celky na 9. až 12. družstvo po ZČ; hrají sérii na čtyři vítězná utkání, 1., 2. a 5. utkání na hřišti 

lépe umístěného družstva po ZČ, 3., 4. a 6. utkání na hřišti hůře umístěného družstva po ZČ a 

rozhodující 7. utkání na hřišti lépe umístěného družstva po ZČ. Systém pro 1. kolo: 9-12, 10-11. 

Poražení v sériích 1. kola hrají 2. kolo. Vítězové sérií 1. kola zůstávají v Extralize žen. Vítěz série 

2. kola hraje baráž, poražený v sérii 2. kola sestupuje. 

- třináctý a čtrnáctý celek po ZČ sestupuje do 1. ligy 

 



U žen navrhujeme stejné varianty doplnění rozšířené extraligy jako v mužské části. Detailně zde 

popisujeme pouze variantu č.1 kvalifikace. 

 

Kvalifikace o Extraligu – osm týmů z obou soutěží 1. ligy – přednost dostanou týmy umístěné nejvýše 

po ZČ s přihlédnutím k výsledkům v prvním kole Play off v sezóně 2019/20. Výběr soupeřů: do dvojic 

budou týmy rozřazeny podle získaných bodů v ZČ ročníku 2019/2020. 

 

Do Extraligy postupují vítězové z druhého kola kvalifikace. 

 

 

 

 

   

 


