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Zavedení systému baráže do rozpisu Extraligy a 1. ligy od soutěžního ročníku 2019/2020 

 

Úprava textu v čl. 5 Rozpisu Strabag Rail Extraligy 

 Var. 1: Družstvo, které skončí po nadstavbě na 12. místě sehraje baráž o udržení se v Strabag Rail 

Extralize s vítězem 1. ligy. Ze soutěže Strabag Rail Extraligy ročník 2019-2020 sestupuje do 1. ligy 

družstvo, které prohraje baráž. Baráž se odehraje na 3 vítězná utkání, první, třetí a případně 

i páté utkání se hraje u vítěze 1. ligy, zatímco druhý a čtvrtý zápas série se hraje u družstva, které 

skončí po nadstavbě na 12. místě Strabag Rail Extraligy. V případě, že vítěz baráže odmítne postup, 

účastníkem nového ročníku Strabag Rail Extraligy se stává poražený z baráže. V jiných mimořádných 

případech rozhoduje o sestupu ze Strabag Rail Extraligy a postupu do ní ředitel soutěže. 

 Var. 2: Družstvo, které skončí po nadstavbě na 12. místě sehraje baráž o udržení se v Strabag Rail 

Extralize s vítězem 1. ligy ČR. Ze soutěže Strabag Rail Extraligy ročník 2019-2020 sestupuje do 1. ligy 

družstvo, které prohraje baráž. Baráž se odehraje na 2 utkání, první utkání se hraje u vítěze 1. ligy, 

druhé u družstva, které skončí po nadstavbě na 12. místě Strabag Rail Extraligy. Při rovnosti bodů 

i skóre po obou odehraných utkáních rozhoduje o vítězi větší počet vstřelených gólů na hřišti 

soupeře. V případě, že vítěz baráže odmítne postup, účastníkem nového ročníku Strabag Rail 

Extraligy se stává poražený z baráže. V jiných mimořádných případech rozhoduje 

o sestupu ze Strabag Rail Extraligy a postupu do ní ředitel soutěže. 

 

Úprava textu v čl. 6.1 Rozpisu soutěží v házené řízených ČSH 

 Var. 1: Vítěz 1. ligy postupuje do baráže o Strabag Rail Extraligu. V baráži se utká o jedno postupové 

místo s družstvem, které skončí po nadstavbě Strabag Rail Extraligy na 12. místě. Baráž se odehraje 

na 2 utkání, první utkání se hraje u vítěze 1. ligy, druhé u družstva, které skončí po nadstavbě na 

12. místě Strabag Rail Extraligy. Při rovnosti bodů i skóre po obou odehraných utkáních rozhoduje 

o vítězi větší počet vstřelených gólů na hřišti soupeře. V případě, že vítěz baráže odmítne postup, 

účastníkem nového ročníku Strabag Rail Extraligy se stává poražený z baráže. V jiných mimořádných 

případech rozhoduje o postupu do Strabag Rail Extraligy ředitel soutěže. Účast ve Strabag Rail 

Extralize může být podmíněna získáním licence podle čl. 12 SŘH. 

 Var. 2: Vítěz 1. ligy postupuje do baráže o Strabag Rail Extraligu. V baráži se utká o jedno postupové 

místo s družstvem, které skončí po nadstavbě Strabag Rail Extraligy na 12. místě. Baráž se odehraje 

na 2 utkání, první utkání se hraje u vítěze 1. ligy. Při rovnosti bodů i skóre po obou odehraných 

utkáních rozhoduje o vítězi větší počet vstřelených gólů na hřišti soupeře. V případě, že vítěz baráže 

odmítne postup, účastníkem nového ročníku Strabag Rail Extraligy se stává poražený z baráže. 

V jiných mimořádných případech rozhoduje o postupu do Strabag Rail Extraligy ředitel soutěže. 

Účast ve Strabag Rail Extralize může být podmíněna získáním licence podle čl. 12 SŘH. 
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Základní argumenty pro zavedení baráže 

 Mezi Extraligou a 1. ligou existuje značný výkonnostní rozdíl, pokud májí být účastníky nejvyšší 

soutěže opravdu ty nejlepší družstva v ČR, musí nutně dojít ke konfrontaci. Je to zcela transparentní 

a spravedlivý systém. 

 Baráž prověří kvalitu a připravenost vítěze 1. ligy na možné působení v Extralize, současně pak ale 

také schopnost posledního družstva Extraligy dostát alespoň základním nárokům na kvalitu 

potřebnou pro úroveň nejvyšší republikové soutěže. 

 Zatraktivnění závěru obou soutěží – současný systém play-out Extraligy je výrazně neatraktivní, pro 

fanoušky nezajímavý, pro kluby zbytečně finančně zatěžující. O sestupujícím družstvu je jasno 

dlouho před koncem play-out, pro diváky jsou tato utkání většinou nezajímavá. Barážová série proti 

tomu slibuje opět divácky atraktivní utkání, a to nejen na půdě 1. ligového účastníka. 

 Fyzická připravenost obou družstev v baráži – Každý potenciální účastník nejvyšší soutěže, jako 

součásti vrcholového sportu, by měl disponovat dostatečně širokým a fyzicky připraveným 

souborem hráčů, aby pro něj odehrání náročných postupových utkání i po ukončení sezóny 

mateřské soutěže nebylo překážkou. V případě, že budou přetrvávat pochybnosti o připravenosti 

účastnických družstev z důvodu rozdílných termínových listin (družstvo Extraligy končí play-out 

dříve a má tak více času na regeneraci a přípravu před barážovou sérií), nebraňme se úpravě rozpisu 

play-out Extraligy. Může začínat (i za cenu přestávky po základní části) tak, aby byl jeho konec 

časově srovnán s koncem play-off 1. ligy a oba týmy, nastupující do baráže, na tom byly v čase 

barážových utkání, co do počtu odehraných utkání a fyzické únavy, obdobně. Do budoucna jsme 

připraveni diskutovat také o změně systému play-out Extraligy, současný systém je marketingově 

vysoce neatraktivní. Pro kluby vytváří jen zbytečnou ekonomickou zátěž, díky pravidlu o zachování 

všech bodů ze základní části je o konečném pořadí víceméně rozhodnuto hned na začátku – nutno 

zvážit opatření jako např. vynulování všech bodů ze základní části a lepší umístění po základní části 

zvýhodnit spíše vstupní bonifikací 4, 2, 1, 0 body apod.   

 Klubům, které vstupují do play-out na 12. místě s relativně malou šancí na záchranu, se jen obtížně 

daří udržet kvalitní hráčský kádr a realizační tým pro nadcházející sezónu přesto, že do jeho 

budování v průběhu sezóny investovaly nemalou energii a finanční prostředky. Pro klub klíčoví hráči 

jednají o přestupových podmínkách s ostatními kluby Extraligy dávno před koncem play-out (jak 

jednou hráči okusí Extraligu, už jen obtížně se smiřují s tím, že by se vraceli do nižší soutěže). Klubu 

se tak mnohdy rozpadá celá dlouho budovaná koncepce a následně tak výrazně ztrácí šanci návrat 

mezi elitu v následujícím soutěžním ročníku (příklad Strakonice). Jistota baráže (a tedy možnost 

záchrany i při nepříliš povedené sezóně) by tuto situaci výrazně změnila. 

 Klub, který chce postupovat do Extraligy a má opravdu seriózní zájem tuto soutěž hrát (tedy 

v žádném případě model „když si to kluci vybojovali, tak by si zasloužili to na rok aspoň zkusit“), 

nemůže takto závažné rozhodnutí činit až v poslední fázi soutěží nebo dokonce v době těsně před 

uzávěrkou přihlášek (letos dokonce až po řádném termínu). Klub s postupovými ambicemi by měl 

už do nižší soutěže nastupovat s jasnou víceletou koncepcí a stanoveným cílem, tomu musí 

postupně přizpůsobovat personální a materiální – a tedy především ekonomické zázemí klubu. Pro 

takto připravený klub nemůže být problém úspěšně absolvovat baráž. 

 Stabilita financování házené v regionech – vrcholové dotace z rozpočtů územních samosprávných 

celků jsou většinou podmíněny ročním setrváním v nejvyšší soutěži (výše dotace se vypočítává na 

základě výsledků družstva v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže), při současném systému dochází 

k neustálému střídání účastníků a zbytečně tak přichází házenkářská komunita o stovky tisíc korun, 

které jsou pro rozvoj nejvyšší soutěže potřebné. 
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 Marketingová hodnota Extraligy stoupá a klesá tak, jak stoupá a klesá ekonomická hodnota všech 

účastnických klubů. Je třeba vytvářet podmínky pro to, aby se hrála nejvyšší soutěž v klubech 

s výrazným ekonomickým potenciálem a stabilním zázemím. Účastnické kluby společně každý rok 

investují do provozu Extraligy částku cca 58 mil. Kč. Což je více jak 90% celkových nákladů na tuto 

soutěž. Dlouhodobá nestabilita tohoto systému ohrožuje soutěž jako celek. 

 Průměrné náklady jednoho klubu na účast v Extralize jsou cca 5 mil. Kč/družstvo/rok, přičemž 

minimální částka, se kterou se dá tato soutěž odehrát (při předpokladu silné mládežnické základny 

a minimálních finančních nákladech na hráče, nadstandardních podmínkách při pronájmech 

využívaných sportovišť, maximálního zapojení kmenových trenérů apod.), je cca 3,5 mil. 

Kč/družstvo/rok. Proti tomu jsou náklady na účast v 1. lize cca 0,5 mil. Kč/družstvo/rok. Je tedy zcela 

patrné, že náklady na nejvyšší soutěž jsou cca 7-10 krát vyšší, než je tomu v 1. lize. Tento výrazný 

nepoměr je dán především vyšší kvalitou využívaných hráčů (tj. vyššími výdaji na odměny hráčům – 

s podmínkami v 1. lize nesrovnatelnou) a výrazně vyšším počtem realizovaných tréninkových 

jednotek (včetně návazných regeneračních jednotek, potřebného technického a personálního 

vybavení apod.). Vybudovat si alespoň základní finanční zázemí pro důstojnou existenci v nejvyšší 

soutěži je dlouhodobá práce, ohrožení přímým sestupem pak většinou znamená pro mnoho týmů 

riziko okamžité ztráty klíčových partnerů. Budování nových vazeb v nižší soutěži je pak mnohdy jen 

velmi obtížné. Jeden herně nepovedený soutěžní ročník (možné důvody: zranění klíčových hráčů, 

generační obměna družstva, změna realizačního týmu, krátkodobý výpadek finančních zdrojů 

apod.) tak může mít i pro jinak standardně prosperující klub fatální následky, a to vše při vědomí, 

že je v nejvyšší soutěži nahrazen výkonnostně i ekonomicky slabším vítězem 1. ligy. Proti tomu může 

znamenat úspěšné působení v baráži pozitivní impuls pro ekonomické prostředí obou účastnických 

klubů. 

 Soutěžní ročník 2018/2020 jasně ukázal, že týmy 1. ligy nejsou v tuto chvíli na účast v Extralize 

dostatečně připraveny (Hustopeče – odmítnutí postupu, Chodov – odmítnutí postupu, Strakonice – 

odmítnutí postupu). Vzhledem k tomu, že nebyla situace s postupujícím do Extraligy dlouhou dobu 

vyjasněna (stávající systém soutěže bohužel toto riziko obsahuje), došlo mezitím ke ztrátě 

potřebného hráčského i ekonomického zázemí v Litovli, která by v opačném případě (tedy 

především při jistotě baráže již od začátku soutěžního ročníku) byla schopna základní podmínky 

k účasti v nejvyšší soutěži udržet. Není možné dopustit to, aby se situace opakovala. Riziko, že 

nastane situace, kdy bude Extraligu schopno hrát pouze 11 družstev, je z marketingového hlediska 

obrovským rizikem. 

 Na pracovní poradě klubů ALKH dne 20.6.2019 podpořilo návrh na zavedení baráže od nového 

soutěžního ročníku 10 současných extraligových klubů (1 proti, 1 se zdržel).    

 Systém baráže je v rámci České republiky využíván pro určení setrvání, resp. postupu a sestupu 

mužstev mezi dvěma sportovními soutěžemi ve všech tradičních kolektivních sportech (viz. přehled 

jednotlivých systémů na str. 4).  
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Příklady barážového systému využívaného pro určení setrvání, resp. postupu a sestupu mužstev 

mezi dvěma sportovními soutěžemi v soutěžním ročníku 2018/2019 

 Fotbal: Fortuna:Liga – Fortuna:Národní liga 

Přímo sestupuje družstvo, které se v konečné tabulce Fortuna:Ligy umístilo na 16. místě 

a přímo postupuje vítěz Fortuna:Národní ligy. Družstva, která se v konečné tabulce Fortuna:Ligy 

umístila na 14. a 15. místě, se účastní baráže s družstvy, která se umístila na 2. a 3. místě 

Fortuna:Národní ligy. Vítězná družstva těchto utkání získávají právo na účast v následujícím ročníku 

Fortuna:Ligy. Hraje se pohárovým způsobem na dvě utkání. 

 Hokej: Tipsport ELH – Chance liga 

Družstva, které skončí po play-out Tipsport ELH na posledních dvou místech, hrají baráž o udržení 

v Tipsport ELH se dvěma vítězi semifinále play-off 1. ligy. Tato baráž se hraje čtyřkolově každý 

s každým. Družstva, které se na konci baráže v tabulce umístí na prvním a druhém místě, postupují 

pro následující sezónu do Tipsport ELH. O změně systém se vede aktuálně diskuse. 

 Basketbal: Kooperativa NBL – 1. liga 

Turnajovým způsobem se utkají poslední družstvo z Kooperativa NBL a dva finalisté z 1. ligy, vítěz 

turnaje má právo startu v novém ročníku Kooperativa NBL.  

 Volejbal: UNIQA Extraliga – 1. liga 

Družstvo umístění na 12. místě UNIQA Extraligy odehraje baráž proti vítězi play off 1. ligy. Hraje se 

na tři vítězná utkání. 

 Florbal: Tipsport Superliga – 1. liga 

Poslední čtyři družstva základní části Tipsport Superligy (11. až 14. místo) se spolu utkají v play-

down (ve dvou kolech na čtyři vítězné zápasy) o to, které družstvo sestoupí rovnou do 1. ligy. 

Družstvo, které prohraje druhé kolo play-down, je nahrazeno vítězem 1. ligy. Poražený finalista 

1. ligy se potom utká v baráži s vítězem druhého kola extraligového play-down na tři vítězné zápasy. 

 Baseball: Extraliga – 1. liga 

Baráže se účastní poslední 4 družstva po základní části Extraligy a první 4 družstva po základní části 

1. ligy. Hraje se systémem každý s každým dvakrát, do nového ročníku Extraligy postupují 

4 družstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: Jan Schneider, předseda ALKH 

10.7.2019 


