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Ve své tenisové televizní komentá-
torské kariéře jsem odkomentoval 
dvanáct finále grandslamů a pak ne-
spočet dalších velkých zápasů. Jeden 
takový mi utkví v paměti asi nejvíc. 
Začátek roku 2014. Semifinále Austra-
lian Open a Stan Wawrinka proti Ber-
dychovi. Tam měl Tomáš asi největší 
šanci urvat ten největší titul. Navzdory 
finálové účasti ve Wimbledonu, tady 
před skoro šesti lety byl nejblíže. Jen-
že Wawrinka v sobě probudil opravdu 
světového šampiona a Tomáš měl jen 
jeden brejkbol za celý zápas trvající 
přes tři a půl hodiny. Jak dopadlo finá-
le, si asi všichni pamatujeme.

To nakonec oddělilo vynikajícího hrá-
če od fenomenálního. Dá se říci, že to 
je jediná kaňka na fantastické kariéře 
Tomáše Berdycha. Navzdory tomu, že 
hrál v extrémně těžké době, by jeho 
tenisovému umu titul z turnaje velké 
čtyřky slušel. Jsem si jistý, že hrát v jiné 
době, pak by to alespoň jednou cin-
klo. Velkou roli sehrálo i zdraví. Zkrátka 
se to nikdy nesešlo a nepotkalo.

Poprvé naživo jsem Tomáše viděl 
hrát v sedmnácti letech v Praze na 
antuce. Psal se květen 2003 a po 
obrovském boji padl ve třech setech 
s Albertem Montaňésem. Tehdy 5:7 
ve třetí sadě. Ale to, s jakou agresivi-
tou hrál, jak chtěl diktovat tempo hry 
a jak se nebál tehdy špičkové hráče 
dostat pod tlak, bylo předzvěstí velké 
kariéry. Za měsíc stejného hráče 
v Braunschweigu už porazil.

Vyhrál 640 zápasů, získal třináct titu-
lů a pravidelně poctivě hrál Davis Cup, 
ve kterém spoluzajistil Česku slávu. 
Dostal se do finále Wimbledonu, na 
každém z grandslamů si zahrál semi-
finále a tenisem vydělal nějakých 675 
milionů korun. Toť základní fakta. 

Odešel hráč, který měl parádní pa-
rametry a dokázal je využít a propojil 
talent s cílevědomostí. Těžko říci, 
zda ještě budeme mít někdy hráče, 
který se dlouhé roky bude držet 
mezi absolutní špičkou. A pokud 
ano, tak kdy? Spousta velkých zemí 
s tenisovou tradicí vyklidila pole, 
namátkou Švédsko. Tomáš byl vždy 
zárukou, že se tohle Česka netýkalo. 
A i odchod zvládl v pravý moment. 
Bojoval, chtěl jet dál, ale po US Open 
to už asi bylo jasné. Trápit se kolem 
stovky by bylo nehodno jeho jména. 
Stejně jako jakkoli špinit a neglo-
rifikovat jeho kariéru. Moc větších 
sportovců jsme v posledních dvaceti 
letech neměli. Kdyby byl každý ve 
svém oboru ze čtvrtiny tak úspěšný 
jako Tomáš, byl by za „kinga“. Byť na 
grandslamovou korunu nedosáhl. 
I tak díky za vše!

Honza Homolka
šéfredaktor Tennis Areny
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Předplatné magazínu TENNIS ARENA objednávejte na webu casopisyknihy.cz
Nabídka platí do vyčerpání zásob. Možnost platby kartou.

Poštovné a balné za magazíny nese vydavatel, za tenisové míče příjemce.

PŘEDPLAŤTE SI MAGAZÍN TENNIS ARENA

Noví předplatitelé získají k ročnímu předplatnému 
tubu se čtyřmi tenisovými míči „WILSON Premier Tour All Courts“
s větší výdrží, vhodnými také na antuku...

…a získejte navíc tenisové míče.
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Je tu nový HAttRICK!

pRávě 
v pRodeJI

VELKÉ 
INTERVIEW SE 
SPORTOVNÍM 
ŘEDITELEM 

SPARTY TOMÁŠEM 
ROSICKÝM

PŘÍLOHA
„30 LET

PO
LISTOPADU 

1989“

PŘÍBĚH 
NEJLEPŠÍHO 

HRÁČE 
UEFA SEZONY 

2018/2019, VIRGILA 
VAN DIJKA

DRUHÝ EXKLUZIVNÍ 
INTERVIEW V ČÍSLE, 

A TO SE ŠVÝCARSKÝM 
TRENÉREM KOSOVA 

BERNARDEM 
CHALLANDESEM

EXKLUZIVNÍ 
ROZHOVOR SE 
SLOVENSKOU 

OPOROU INTERU 
MILÁN MILANEM 

ŠKRINIAREM

Co všechno v příloze najdete?
Osobní vzpomínka šéfredaktora HATTRICKU „Deset dní, co otřásly deníkem Československý sport“

(dnes Sport) • Jak kapitán československé reprezentace 1989 Ivan Hašek mluvil z balkonu na Václavském 
náměstí k 300 tisícům lidí • Jak dnešní asistent Slavie Pavel Řehák a trenér národního týmu

Jaroslav Šilhavý dělali revoluci před zrušeným duelem v Edenu

TennisArena_cross.indd   3 11/26/2019   8:29:16 PM
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TOMÁŠ
BERDYCH
Končí finalista Wimbledonu, vítěz Davis Cupu 
a nositel kvality českého mužského tenisu posledních 
let. Bilancujeme jeho kariéru a vracíme se do doby, 
kdy bojoval o grandslamové vavříny.

28–35 

LOUČENÍ

OBSAH



JEN SI ODSKOČÍM                              
Pauza k návštěvě toalety dokázala otočit 

dění na kurtu v nejednom případě. 
Jaká jsou pravidla, zvyky i taktické 

manévry? A jak zamezit zneužívání 
přestávek během utkání?

60–63

TÉMA
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42–47

DOMINIKA 
CIBULKOVÁ

LOUČENÍ

78–80

SAKKARIOVÁ
Patří mezi nejkrásnější tenistky. Přání 
nejbližších však bylo odlišné. Dívka 
z tenisové rodiny neměla uchopit 
raketu. Jenže lásku k tradici si Maria 
Sakkariová našla a pomáhá Řekům 
objevovat tenis.

PROFIL

TOP ÚDERRETURN 
ANDREESCUOVÉ 

Letos vyhrála US Open a prožila fantas-
tický rok. Velkou zásluhu na průniku do 
smetánky měl u Biancy Andreescuové 
return. Ten rozebíráme spolu s Klárou 
Koukalovou.

26–27

TRIUMFY 
BARTYOVÉ 
A TSITSIPASE

Finálové turnaje nabídly parádní podí-
vanou. Mezi mistryněmi vládla Ashleigh 
Bartyová, která završila sezonu snů. Finále 
nastupující generace v Londýně ovládl 
jako první Řek Stefanos Tsitsipas.

14–22

TURNAJ

TENNIS TRIPSTOCKHOLM

Severní vítr nemusí být krutý! Stačí se 
o tom přesvědčit výpravou do Stockholmu 
na turnaj ATP. Tipy na dopravu, památky 
i lokalizace arény v našem tripu, který nás 
zavádí do krásného hlavního města Švédska.

66–68

KIM 
CLIJSTERSOVÁ

Byla pro ni nejtěžší soupeřkou. Její první 
návrat byl skvostný, nyní se pomalu od-
hodlává k dalšímu comebacku. Sympa-
tická Belgičanka očima Kláry Koukalové, 
která vzpomíná i na tatínka Kim.

48–49

KOMENTÁŘ

Také na 
Slovensku 

přicházejí o ikonu 
bílého sportu. Vítězka ze 

Singapuru končí smířená 
a už nabírá v životě nový směr. 

Představujeme také její knížku, ve 
které se energická Dominika odhaluje.

PŘÍBĚHALTHEA 
GIBSONOVÁ                                               

První Afroameričanka s grandslamovým 
titulem a velká průkopnice se dočkala 
po smrti uznání. Byla jí odhalena socha 
v areálu, kde se hraje US Open. Její příběh 
od Harlemu přes triumfy až po konec 
v samotě.

38–41
MACHÁČ

Pomalu dorůstá pro dospělý tenis a má 
velké cíle. V rozhovoru Tennis Areny Tomáš 
Macháč hodnotí končící rok, nevzdává se 
po zdravotních patáliích a plánuje útok 
na elitní stovku žebříčku.

82–85

ROZHOVOR



FOTO MĚSÍCE

V záři reflektorů se 
v Paříži opět objevil 
NOVAK DJOKOVIČ (32). 
Ve finále nedal šanci 
Shapovalovovi z Kanady 
a za 68 minut si podmanil svůj 
34. turnaj série Masters. 
Na rekord Rafaela Nadala mu tak chybí 
už jen jeden primát z prestižní kategorie. 
Další zajímavý tahák pro rok 2020!

TITULY SRBA V HALE BERCY:
2009, 2013, 2014, 2015, 2019
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FOTO: profimedia

V BERCY 
POPÁTÉ!
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Na pažitu v All England Clubu udolal před sedmi lety Rafaela Nadala 
a za jeho výkon se mu klaněl svět. Byl u daviscupových úspěchů zlaté éry 
českého tenisu. Po sérii zranění se vrací zpět, aby ještě jednou nakoukl 

do nejlepší stovky světového žebříčku. Doufá, že se mu to povede třeba 
na jeho oblíbeném Wimbledonu. LUKÁŠ ROSOL (33) ještě kufry nebalí. 

Posílen novými výzvami má chuť bojovat s nejlepšími.

1010

TexT: JAN HOMOLKA / FOTO: PROFIMEDIA, TWITTER, INTERNET

VE ZKRATCE

Tenis nejsou jen forhendy a bekhendy, ale také zákulisní informace, spekulace  
a zajímavosti. Právě pohled za oponu bílého sportu přináší rubrika Tie-breaky,  
která vám každé dva měsíce nabízí ve zkratce to nejpodstatnější z kurtů,  
kluboven i soukromí nejlepších hráčů planety.  

PLÍŠKOVÁ:
ZMĚNA TRENÉRA!
Sama vyhrála Wimbledon, Karolínu Plíškovou však k titulu nedo-
kázala dotlačit. Conchita Martínezová končí jako trenérka české 
jedničky s nepořízenou. A tak přichází DANI VALLVERDU (33), 
který věří, že jeho druhý český pokus bude povedenější než před-
chozí. Pro bývalého kouče Tomáše Berdycha je WTA výzvou, zatím 
pracoval výhradně s muži. „Karolína je skvělá hráčka a těším se, 
že jí svou prací pomůžu k dosažení jejích cílů. WTA je pro mě 
něco nového, ale já mám výzvy rád,“ prohlásil na startu nového 
angažmá. Ze strany hráčky jde o krok, který jí má pomoci k te-
nisové nesmrtelnosti. „Chci na velké zápasy něco změnit. Jinak 
se připravit, v určitých momentech něco jinak zahrát,“ vysvětlila 
Plíšková na konci roku.

TIE-BREAKY
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FEDERER A ZVEREV:
REKORD V MEXIKU
Divácký rekord v Mexiku! ROGER FEDERER (38) a ALEXANDER 
ZVEREV (22) nalákali rekordní návštěvu na tenisový zápas v his-
torii. Jejich exhibici v největší býčí aréně sledovalo 42.517 diváků, 
čímž překonali dosavadní maximum. Legendární šampion v me-
xické metropoli proti Zverevovi měl stanovit nový rekord a přání 
pořadatelů se splnilo. „Na tento krásný večer nikdy nezapomenu,“ 
zhodnotil „Fedex“ po výhře 3:6, 6:3 a 6:2. Dosavadní maximum 
35.681 fanoušků dorazilo v roce 2010 v Bruselu na domácí hvězdu 
Kim Clijstersovou proti božské Sereně Williamsové. Exhibice se 
hrála na Stadionu krále Baudouina. V únoru v Kapském Městě 
už ale chystají fotbalový stadion s kapacitou 55 tisíc lidí. A duel 
Federer-Nadal!

BRYANOVI: 
POSLEDNÍ MĚSÍCE A KONEC!
Chystají poslední večírek! Dvojčata BOB a MIKE BRYANOVI (41) 
příští rok na US Open ukončí kariéru. Nejúspěšnější deblový pár 
všech dob se touží rozloučit před fanoušky ve Flushing Meadows, 
kde v roce 1995 zažil premiéru. Američané spolu získali rekord-
ních 118 titulů, 16krát slavili na grandslamech, 39krát se radovali 
na podnicích série Masters a čtyřikrát triumfovali na Turnaji mis-
trů. Mike ještě získal další dva grandslamové triumfy s krajanem 
Jackem Sockem. V čele žebříčku strávili dohromady 438 týdnů 
a 10 sezon zakončili na tenisovém trůnu. „Cítíme, že nastal ten 
správný čas. Chceme skončit, když jsme ještě pořád konkurence-
schopní a zdraví,“ prohlásili společně. Rok 2020 bude také jejich!

FEDERER: 
MILIONÁŘ NA MINCI 
ROGER FEDERER (38) se jako první žijící Švýcar 
objevuje na minci. Tamní vláda oznámila, že 
nechala vyrazit památeční stříbrné mince 
s Federerovou podobiznou v hodnotě 20 franků 
(zhruba 450 korun). „Je to nejúspěšnější švýcar-
ský sportovec a dokonalá ikona naší země,“ 
prohlásila vláda. Vyraženo bude skoro sto tisíc 
mincí s Federerem, dají se objednat za 30 fran-
ků. Legenda je na přední straně mince zobraze-
na při zahrávání svého typického jednoručného 
bekhendu. „Děkuji Švýcarsku a mincovně za 
tuto možnost,“ napsal na twitteru Federer. 
Nejedná se o první podobnou poctu. Už v roce 
2007 se jako první žijící člověk dostal na švýcar-
skou poštovní známku.
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KYRGIOS: 
TENIS MŮŽE ZEMŘÍT!
Týmové soutěže jsou jeho! NICK KYRGIOS (24) ctí názor, že právě 
týmovost a show v podobě Laver Cupu jsou budoucností tenisu. 
„Pokud bude tenis pokračovat cestou, kterou se poslední dobou 
ubíral, zemře,“ prohlásil se svou tradiční otevřeností Kyrgios. A zase 
předvedl, že emoce jsou tím, co ho pohání dopředu. „Televizním 
divákům se to líbí a myslím si, že lidé chtějí vidět více. Jinak se 
tenis nepohne,“ střílí do vlastních řad. A i v Praze jsme viděli, jak 
dokáže za tým bojovat. „Při Laver Cupu vás žene 17000 fanouš-
ků. Měl by narůst počet událostí, na které přijde tolik lidí, kterých 
je ve výsledku víc než na grandslamech,“ nabádá k ještě větší 
soutěživosti týmů.

MIRZAOVÁ:
DALŠÍ MÁMA JDE DO BOJE!
Více než dva roky nehrála, naposledy v říjnu 2017. Bývalá světová 
jednička ve čtyřhře, SANIA MIRZAOVÁ (33), bude zpět. Mirzaová 
přerušila kariéru před dvěma lety kvůli plánovanému založení ro-
diny a v říjnu 2018 porodila syna. A pak se připravovala na návrat, 
který uskuteční v lednu na turnaji v Hobartu. „Zahraji si v Hobartu 
a poté na Australian Open,“ uvedla šampionka, která věří, že ji 
nebude zlobit zápěstí. Hlavní motivací ke comebacku jsou blížící 
se olympijské hry v Tokiu. „Byla jsem už třikrát a v Riu jsme měli 
trochu smůlu, že jsme nezískali medaili,“ vrátila se do minulosti. 
I tyhle chmurné porážky ji nyní pomáhají se připravit na rok 2020.

STRÝCOVÁ: 
KOTYZA KONČÍ!
Konec krásného příběhu! Barbora Strýcová ukončila po úspěšné 
sezoně spolupráci s trenérem DAVIDEM KOTYZOU (52), s nímž 
spolupracovala poslední dva roky. Světová jednička ve čtyřhře to 
oznámila na instagramu, na rozchodu se dohodli po Turnaji mis-
tryň v Šen-čenu. „David je jeden z nejlepších trenérů, a protože se 
můj tenisový důchod přibližuje, přišlo mi trošku sobecký ho držet 
u sebe za každou cenu,“ napsala o koučovi, jenž v minulosti dovedl 
mezi elitu Petru Kvitovou a spolupracoval i s Karolínou Plíškovou 
či Caroline Wozniackou. „Davide, díky za tvrdou práci, za všechny 
rady a za tvoji trpělivost. Byla to jízda, bylo to nahoru a dolů a bylo 
to skvělý!“ zakončila sympaticky semifinalistka Wimbledonu.



ŠTEFKOVÁ:
UŽ TO NEŠLO DÁL!
Zranění ji nepustilo k naplnění cílů! BARBORA ŠTEFKOVÁ (24) 
to zapíchla. Rodačka z Olomouce nemůže pokračovat vinou ar-
tritidy. V žebříčku to dotáhla na 154. místo. Na okruhu ITF posbí-
rala při své krátké kariéře devět titulů ve dvouhře. Hlavní soutěž 
na okruhu WTA si zahrála celkem třikrát a jednou se dostala do 
druhého kola (Québec 2016). „Vrátila se mi reaktivní artritida 
a s ní bolesti obou zápěstí,“ napsala na sociální sítě. „Chtěla 
bych poděkovat všem, kteří mě podporovali, fandili mi. Všem 
nejbližším, co v tom jeli se mnou, ať jsem zrovna byla nahoře 
nebo dole. A nekonečný dík moji mámě,“ dojemně se svěřila na 
svém Instagramu. Nyní ji čeká studium trenérství na Univerzitě 
Palackého v Olomouci.

CONCHITA:
RYCHLÝ PŘESUN 
Dlouho bez práce nebyla! CONCHITA MARTÍNEZOVÁ (47) 
se vrací na místo činu. Po rozchodu s Karolínou Plíškovou se 
opět ujímá dvojnásobné grandslamové šampionky Garbiñe 
Muguruzaové ze Španělska. Wimbledonská vítězka z roku 1994 
má pomoci šestadvacetileté krajance zpátky na výsluní. Bývalá 
světová jednička se s Martínezovou potkala ve fedcupovém 
týmu. Posléze se domluvily na spolupráci, která vedla až k wim-
bledonskému triumfu a posunu do čela žebříčku. V březnu 2018 
společnou přípravu ukončily a Muguruzaová se vrátila k bývalé-
mu trenérovi Samu Sumykovi, pod jehož vedením vyhrála v roce 
2016 French Open.
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VENUS: 
KRÁSNÁ ROZTLESKÁVAČKA
Většinou jsou mladé a krásné! VENUS WILLIAMSOVÁ (39) 
se k nim bez ostychu přidala. Tenistka si zpestřila dobu po se-
zoně tanečkem, kterým rozproudila fanoušky v NBA! Kdo zavítal 
na duel mezi Lakers a Oklahomou, měl o poločasovou zábavu 
postaráno. A podle ohlasů na sociálních sítích, kde se to hem-
žilo superlativy, má Venus i na tenhle druh sportu velký talent 
a roztleskávačkou jakoby se narodila. Američanka zakončila se-
zonu s bilancí 19 vítězství a 15 porážek. Aktuálně 51. hráčka světa 
si v letošním roce zahrála čtyřikrát čtvrtfinále (Auckland, Indian 
Wells, Birmingham, Cincinnati).



TURNAJ

14

ŠTĚDRÝ
KOŘISTÍ

Po pěti letech v Singapuru se 
Turnaj mistryň převlékl do hávu 
luxusu. V Šen-čenu připravili 

organizátoři arénu pro dvanáct tisíc 
lidí a slíbili vysoké zisky do poklad-
nice WTA. Předchozích pět let, kdy 
se turnaj pořádal v zemi jednoho 
z asijských tygrů, znamenalo pro kasu 
ženské tenisové asociace zhruba 
40 procent ročního obratu. Teď to 
bylo ještě daleko více. 

Také proto, že se všechny účastnice 
mohly těšit na neobvyklou výši prize 
money. Číňané nabídli celkovou dotaci 
ve výši 14 milionů dolarů, což je v historii 
bílého sportu jednoznačně nejvyšší 
suma, o jakou kdy ženy bojovaly. Na-
bídky Prahy, Manchesteru, Petrohradu 
nebo Singapuru takové konstelaci 
zkrátka nemohly konkurovat. V „čín-
ském Silicon Valley“ se navíc bude 
světová elita poměřovat po deset let. 

Více, než kdy předtím
Rovnost mezi muži a ženami v otáz-
kách vyplácení odměn za sportovní 
výkony je dlouhodobým tématem. 
Tady se ale diskuze dostala do zcela 
nové roviny, neboť závěrečný podnik 
sezony přinesl něžnému pohlaví do-
konce dvojnásobné odměny v porov-
nání s tradičně lépe placenými pro-
tějšky. Vítězka turnaje si tedy mohla za 
předpokladu výher ve všech zápasech 
přijít až na 4,75 milionů amerických 
dolarů. Opět se nabízí srovnání. Na 
mistrovství světa fotbalistek získaly 
Američanky za svůj titul dohromady 
pouze čtyři miliony dolarů. Stejnou 
sumou byli oceněni i angličtí repre-
zentanti v kriketu, kteří rovněž letos 
opanovali světový šampionát.

Pozdější vítězka Ashleigh Bartyová 
se ještě před turnajem vyjadřovala 
k výši udílených prize money pokor-
ně. „Máme velké štěstí, že se mů-
žeme živit něčím, co nám přináší 

TexT: RADEK BARKMAN / FOTO: PROFIMEDIA

Šen-čen má za sebou první z deseti čárek. 
Pro všechny aktérky připravil velmi pomalé 
kurty, ale také neuvěřitelně štědré odměny 
za účast. Podnik s dotací 14 milionů dolarů 
tak v ženském podání vstoupil do historie. 

Největší kus prize money si pro sebe zaslouženě 
uloupla nejlepší hráčka celé sezony ASHLEIGH 

BARTYOVÁ (23). Češky reprezentovala 
ve finále čtyřhry BARBORA STRÝCOVÁ (33), 

která v deblu uhájila post světové jedničky. 

Abych byla upřímná, 
je to trochu bizarní. 

připadalo mi to jako rok, 
který nikdy neskončí.
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radost. Být navíc přitom odměňo-
vána takovými sumami, to už je 
opravdu velké privilegium,“ říkala 
nejlépe vydělávající tenistka uplynulé 
sezony. Díky triumfu na French Open 
a několika dalších velkých turnajích si 
totiž v sezoně přišla na více než deset 
milionů dolarů. 

dVě Češky, jedno 
semifinále
Stejně jako v ročníku 2018 si i letos 
proklestilo cestu na závěrečnou party 
duo českých hráček. Opět to bylo ve 
stejném složení – Karolína Plíšková 
a Petra Kvitová. Druhá jmenovaná tě-
žila především z výborného začátku 
sezony, kdy si spoustu bodů zajistila 
už jen účastí ve finále Australian 
Open. Následně sice i kvůli zranění 
spíše paběrkovala a na ostatních 

grandslamech už žádnou velkou díru 
do světa neudělala, přesto se její stav 
začal lepšit a na Turnaji mistryň chtě-
la projít alespoň ze skupiny.

K tomu však měla hodně daleko, 
i když si na nedostatek štěstí stěžovat 
nemohla. Po těsné porážce s Japon-
kou Naomi Ósakaovou se totiž její 

první přemožitelka odhlásila, což pro 
Češku znamenalo druhou šanci. Další 
prohraný boj s objevem sezony, Švý-
carkou Belindou Bencicovou, ale začal 
vrata do semifinále zavírat a po jedno-
značné lekci od Bartyové bylo defi-
nitivně hotovo. „Někdy bojuji uvnitř 
sama se sebou, a to je těžké. Chtěla 
jsem vyhrát, dala do toho všechno., 
ale nevyšlo to. Jsem ráda, že sezona 
končí. Byla hodně náročná,“ hodnoti-
la své účinkování v daleké Číně.

Plíšková si naopak poradila s ná-
strahami náročné skupiny o poznání 
lépe. Stejně jako při předchozích 
dvou účastech se totiž dokázala pro-
bojovat až do nejlepší čtyřky. Ani ona 
přitom nezačala skupinové zápolení 
úplně optimálně. Porážka s obhájky-
ní titulu Jelinou Svitolinovou jí totiž 
postavila před jasný úkol. Vyhrát oba 
zbývající zápasy. A to se povedlo. 
Kanaďanka Bianca Andreescuová 
po první ztracené sadě skrečovala, 
Simonu Halepovou pak po divokém 
průběhu bývalá světová jednička 
přehrála ve třetím setu 6:4.

Semifinále tak představovalo souboj 
dvou žebříčkově nejlepších hráček 
současnosti. A nabídlo velmi ostrý 
boj. Plíšková hrála odvážně a poměr-
ně snadno si vypracovávala brejkbo-
lové možnosti. Ziskem první sady 
v poměru 7:5 navíc řekla první slovo. 
Pak se ale světová jednička rozehrála 
k výbornému představení. Ve dru-
hém setu nasázela hned 11 es a po 
téměř bezchybném výkonu srovnala 
na 1:1. V rozhodujícím dějství se pak 
hrálo vyrovnaně, dvojchyba rodač-
ky z Loun v klíčovém šestém gemu 
však přinesla Bartyové rozhodující 
brejk, který už Australanka pohlídala. 
„Druhá na světě jsem ještě nikdy ne-
skončila. Takže rok 2019 hodnotím 

jako svou nejlepší sezonu,“ bilanco-
vala po jejím posledním utkání s tím, 
že se musí rozhodnout, jak naloží 
s dosavadní úspěšnou spoluprací 
s trenérkou Conchitou Martínezo-
vou. Verdikt padl poměrně rychle po 
návratu. Plíšková se od příštího roku 
vydá jinou cestou.

spoustA skreČí A úČAst 
deseti hráČek
Jinak to byl zvláštní turnaj. Velký boj 
o holý postup do finálové osmičky 
nakonec pro sebe úspěšným účin-
kováním v Moskvě ovládla Bencico-
vá, která těsně pod hranici neúčasti 
stlačila Kiki Bertensovou i Serenu 
Williamsovou. Do šen-čenského zápo-
lení ale nakonec zasáhlo hned deset 
hráček. Ósakaová sice zvládla v prv-
ním utkání červené skupiny přehrát 
Petru Kvitovou, pak se ale ze zbývají-
cích duelů odhlásila. Andreescuová 
zase stihla odehrát jen čtyři sety, než 
kvůli problémům s kolenem skre-
čovala Plíškové. Do hry se tak přece 
jen zapojila i Bertensová, stejně jako 
Američanka Sofia Keninová. Právě 
Nizozemka nakonec sebrala Bartyové 
radost z případného zisku maximální 
odměny. Ironií osudu však bylo, že 
v rozhodujícím duelu o postup do 
semifinále s Bencicovou sama na 
začátku druhého setu skrečovala. 

Šanci na úspěch dlouho živila i loňská 
vítězka Svitolinová. Ta se sice kvalifiko-
vala do Šen-čenu až v polovině října, 
zde ovšem předváděla velice slušné 
výkony a potvrdila, že jí závěrečné mě-
ření sil s nejlepšími hráčkami sezony 
vyhovuje. V purpurové skupině nenašla 
přemožitelku a v semifinále si i díky 
další skreči poradila s Bencicovou. Po 
celý turnaj ji navíc zdobil překvapivě 
dobrý servis. Po celý rok si držela prů-
měr 3,8 es na zápas, v sezonním finále 
si však rázem polepšila na hodnotu 8,3. 
Právě v boji o finále navíc zaznamenala 
kariérní maximum v podobě šestnácti 
přímých bodů ze servisu. 

ZAjímAVost:
Ashleigh Bartyová se stala teprve 
pátou ženou historie, která dokázala 
opanovat Turnaj mistryň už při své 
premiérové účasti. Předtím se to 
povedlo Sereně Williamsové, Marii 
Šarapovové, Petře Kvitové nebo 
Dominice Cibulkové.

Plíšková došla v Číně do semifinále.

Andreescuovou po výborné sezoně 
zlomilo ve finiši zdraví.
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finále nAbídlo souboj 
Výborného serVisu
Proti ní však stanula v bitvě o titul 
hráčka, která sama opírá svou hru 
o kvalitní podání. Za čtyři zápasy 
a jedenáct setů však zaznamenala 
v Číně jen jednatřicet es, zatímco její 
finálová soupeřka o dvě více v devíti 
sadách. Pro Bartyovou navíc nijak 
nehovořila ani statistika vzájemných 
zápasů, neboť všech předchozích 
pět klání se stalo kořistí půvabné 
Ukrajinky. Ta navíc v letošním roce 
poprvé prolomila na grandslamových 
turnajích čtvrtfinálovou bránu a zdálo 
se, že začíná zvládat těžké duely lépe 
než předtím. Úspěšný rok chtěla 
zakončit zdařilou obhajobou.

Bartyová, která už před startem 
utkání měla jistotu pozice světové 
jedničky, však společně se svým 
koučem Craigem Tyzzerem přišla do 
zápasu s vynikající strategií. Na kvalit-
ní obranu Svitolinové tentokrát platila 
trpělivost od základní čáry. Obě fina-
listky sice výborně servírovaly, podání 
Australanky ale bylo přece jenom 
o vlásek účinnější. První brejk sice 
přišel až v desátém gemu, znamenal 
však vedení Bartyové 1:0.

Ta pak ve druhém setu ukázala, 
jak za poslední rok vyzrála. Nijak 
s její psychikou totiž nezatřásl ani 
první brejk soupeřky za stavu 1:1, kdy 
servírující hráčka dělala zbytečné 
nevynucené chyby. Utkání nakonec 
dovedla do vítězství po výsledku 6:4, 
6:3 a korunovala tak životní ročník. 
Ten začínala až na patnáctém místě 
žebříčku, díky triumfům v Miami, na 
French Open a v Birminghamu se 
pak stala světovou jedničkou a tento 
post při své premiérové účasti na 
turnaji mistryň dokázala perfektně 
uhájit. Stala se tak vůbec první Aus-
tralankou, která je na vrcholu světové-
ho pořadí i po konci sezony.

„Abych byla upřímná, je to trochu 
bizarní. Připadalo mi to jako rok, 
který nikdy neskončí. Bylo to trochu 

nahoru dolů, ale pozitivních chvilek 
bylo přece jenom víc. Vzpomínkami 
se vracím na turnaj v Miami, kde 
celá jízda začala. Tam jsem poprvé 
porazila několik hráček z elitní desít-
ky po sobě,“ soukala ze sebe šťastná 
Ash. Její příběh s přestávkou, kdy 
chvilkově pověsila raketu na hřebík, 
aby se věnovala kriketu v barvách 
Brisbane Heat, je notoricky známý. 
Nebýt něj, patrně by se i nadále topi-
la v marastu neúspěchu. Takto slaví 
jednu trofej za druhou. 

strýcoVá ZůstáVá 
sVětoVou jedniČkou
Pohledy českých příznivců se samo-
zřejmě upínaly i do souběžně hrané-
ho klání ve čtyřhře. Světová jednička 
Barbora Strýcová zde po úspěšném 
wimbledonském tažení opět spojila 
síly se svou tchajwanskou parťačkou 
Sie Su-wej. V pavouku nechyběly ani 
loňské finalistky Barbora Krejčíková 
s Kateřinou Siniakovou, které však 
po horší sezoně tak vysoké ambice 
neměly. Všechny Češky se střetly spo-
lečně v purpurové skupině. 

Ve velice tvrdém boji o postup se 
nakonec z účasti v semifinále rado-
vala Strýcová společně se Sie Su-wej. 
A to paradoxně navzdory porážce 
s českým párem. Krejčíková se Sinia-
kovou však prohrály zbylé dva zápasy 
a obsadily nepostupové třetí místo. 
Po zdravotních potížích Krejčíkové 
nebyl takový výsledek překvapením. 
„Tato sezona pro mě znamenala 
trápení nejenom v deblu, ale i v sin-
glu. Musím si mentálně odpočinout 

a být připravena opět pracovat,“ 
říkala po turnaji Siniaková.

Strýcová si naopak mohla užívat 
pokračující euforii. V semifinále se 
svou parťačkou za mohutné pod-
pory českých vysokoškoláků startují-
cích na místním fotbalovém turnaji 
hladce prošly do boje o titul, když 
páru Anna-Lena Grönefeldová, Demi 
Schuursová povolily jen tři gemy. Trofej 
Martiny Navrátilové ale stejně jako 
loni šikovným českým rukám určena 
nebyla. Nad síly Strýcové a Sie Su-wej 
totiž byly dvojnásobné grandslamové 
vítězky Kristina Mladenovicová a Tímea 
Babosová. Ty prošly celým čínským 
zápolením bez ztráty jediného setu. 

I tak už ale wimbledonská semifi-
nalistka z letošního roku měla pozici 
světové jedničky pro první týdny roku 
2020 zajištěnou. „Je to neuvěřitelný 
moment celé kariéry. Chci poděkovat 
Sie Su-wej, s níž jsme celou sezonu 

odehrály,“ uvedla Strýcová s tím, že 
na konec kariéry zatím nepomýšlí. 
„Do Austrálie poletím. Mám ji hroz-
ně ráda a těším se tam,“ potěšila na 
závěr české fanoušky.  

ZAjímAVost:
Australská vítězka také jako první hráč-
ka od roku 2014 dokázala v jednom 
roce opanovat kromě turnaje mistryň 
také alespoň jeden grandslamový 
turnaj. V posledních čtyřech letech se 
to překvapivě nikomu nepovedlo.

ZAjímAVost:
Soutěž v deblu se vrátila ke svému 
skupinovému formátu. Mezi lety 2016 
až 2018 se totiž hrál závěrečný turnaj 
sezony systémem pavouka. Šam-
pionky Tímea Babosová s Kristinou 
Mladenovicovou byly společně s Chan 
Hao-ching z Tchajwanu jedinými pa-
mětnicemi posledního takto hraného 
podniku v Singapuru 2015. 

Světová jednička Barbora Strýcová při finále.
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Očekávaná blyštivá show na závěr náročné 
sezony opět ukázala svou nevyzpytatelnost. 
Turnaj, při němž tradičně grandslamoví 
šampioni a největší hvězdy ukazují svou 
zranitelnost, opět přinesl nového vítěze. 
Díky vynikajícím výkonům opřeným o skvě-
lý servis si tentokrát trofej po tuhém boji 
vybojoval STEFANOS TSITSIPAS (21). 
Lídři sezony Novak Djokovič a Rafael Nadal 
skončili už ve skupině. 

FAVORITŮM 
VYPÁLIL RYBNÍK 
MLADÍK ZPOD 
AKROPOLE



V porovnání se ženami poloviční 
prize money, zato ale hvězdné 
obsazení. Závěrečný turnaj mis-

trů nabídl i letos v londýnské o2 areně 
perfektní podívanou. Možná i proto, 
že patří mezi podniky, kde o sobě 
v posledních letech konečně dávají 
vědět i tenisté nastupující generace. 
Vedle tradičních es jako Rogera Fede-
rera, Novaka Djokoviče nebo Rafaela 
Nadala tak bylo zajímavé sledovat, 
kdo z mladých nástupců tentokrát 
naváže na předchozí triumfy Grigora 
Dimitrova nebo Alexandera Zvereva.

Ještě za rok 
a pak do turína
Londýn pořádá tuto každoroční 
sešlost nejlepších hráčů sezony už od 
roku 2009. Jeho účinkování v roli hos-
titele se však pomalu chýlí ke konci. 
Na přítomnost světové špičky se zdejší 
příznivci mohou těšit už jen příští 
rok. Pro pětiletku 2021 až 2025 totiž 
z výběrového řízení, kterého se vyjma 
Londýna účastnila ještě města Man-
chester, Singapur nebo tokio, vzešel 
jakožto nový pořadatel turín. Itálie tak 
bude takový turnaj hostit vůbec popr-
vé. Může si přitom dělat naděje, že ve 
hře bude i některý z domácích hráčů.

Svůj životní ročník totiž letos koru-
noval postupem mezi elitu Matteo 
Berretini. Vítěz turnajů z Budapešti 
nebo Stuttgartu dosáhl také na semi-
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Je to splnění velkého snu.  
V kalendáři nenajdete 
moc větších turnajů.

finálovou účast ve Flushing Meadows 
a v závěru ročníku předvedl úžasnou 
jízdu, která ho katapultovala až na 
osmé místo světového pořadí. Do 
skupiny pojmenované po legendární 
švédské hvězdě Björnu Borgovi byli 
nalosováni ještě také Roger Federer, 
Novak Djokovič nebo Dominic thiem. 
Ve skupině Andreho Agassiho pak 
zápolili Stefanos tsitsipas, Rafael 
Nadal, Alexander Zverev nebo Rus 
Daniil Medveděv. Bylo tedy jasné, že 
v Londýně dojde k repríze finále US 
open. Na rozdíl od ženského klání 
v Šen-čenu se po celý turnaj nedo-
stalo na oba náhradníky – Roberta 
Bautistu Aguta nebo Gaela Monfilse.. 

nadaloVi nestačily 
ani dVě Výhry
A právě Agassiho skupina byla neu-
věřitelně zamotaná. Hned tři tenisté 
zde dosáhli na dvě výhry a před po-
sledním hracím dnem skupiny bylo 
vše velmi otevřené. Černého Petra si 
nakonec vytáhl vítěz Roland Garros 
a US open Nadal. Vaz mu srazila pře-
devším úvodní jednoznačná porážka 
s obhájcem titulu Zverevem. Rodák 
z Mallorky pak sice dokázal zázračně 
otočit duel s Medveděvem, kdy v zá-
věrečném setu prohrával 1:5 a čelil 
mečbolu, k postupu mu ale nepo-
mohla ani vydřená výhra nad Řekem 
tsitsipasem. Nadal totiž potřeboval, 
aby se k premiérové výhře na turnaji 
prokousal Medveděv v souboji se 
Zverevem. Němec ale slavil hladkou 
výhru 2:0 na sety. Zatímco se Federer 
může na turnaji mistrů pochlubit 
šesti tituly a Djokovič pěti, zůstává 
Nadal v sezónním finále stále bez 
jediné trofeje. 
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Vítězem Borgovy skupiny se nako-
nec stal vlasatý tsitsipas. Velký talent 
a objev posledních měsíců překonal 
v průběhu sezony krizi a finálovou 
účastí v Pekingu a dvěma semifinálo-
vými v Šanghaji a v Basileji dal o sobě 
pořádně vědět. o svém postupu 
rozhodl hladkými výhrami s Medve-
děvem i Zverevem a v zápase s Nada-
lem už mu tak šlo jen o první příčku 
pořadí. „I když jsem hrál bezmála tři 
hodiny, necítím žádnou únavu a jsem 
připravený hrát hned další zápas. 
Jsem svěží jako nikdy předtím,“ hlásil 
sebevědomý Řek před semifinále 
s Rogerem Federerem.

Bilance 2:1 na zápasy provázela dění 
také v Borgově skupině. tu pozitivní 
po odehrání tří duelů nakonec měli 
Roger Federer a Dominic thiem. 
Rakušan měl po dvou vynikajících 
výkonech se Švýcarem i Novakem 
Djokovičem zajištěný postup do semi-
finále už po dvou zápasech a na závěr 
tak mohl nechat Berrettiniho uhrát 
si čestnou výhru. Přitom právě thiem 
vstupoval do turnaje s vizitkou hráče, 
který měl proti zástupcům elitní de-
sítky nejhorší procentuální úspěšnost. 

šlágr pro Federera
Klíčový a velmi očekávaný souboj 
o druhé postupové místo tak svedli 

Federer s Djokovičem. oba se přitom 
v roce 2019 utkali jen jednou, zato 
však v nejblyštivější scéně finále Wim-
bledonu. Švýcarský grandslamový re-
kordman tehdy ztratil téměř vyhraný 
zápas v tie-breaku rozhodující sady. 
tentokrát se však karta otočila a tem-
po diktoval nejstarší muž londýn-
ského klání. Zápas pro sebe rozhodl 
poměrem 6:4 a 6:3 a pošestnácté se 
tak podíval do semifinále turnaje. 

Zároveň tím však ukončil naděje 
svého čtvrtečního soupeře na post 
světové jedničky. Po vyřazení Nadala 
ve skupině Srbovi svitla šance, tu ale 
musel podpořit celkovým trium-
fem. Španěl se tak stal na závěr roku 
popáté v kariéře nejlepším hráčem 
světa a vyrovnal tak počin Federera, 
Djokoviče nebo Jimmyho Connorse. 
Djokovič zároveň propásl možnost 
dosáhnout na stávající maximum 
Peta Samprase, který byl na konci 
roku jedničkou hned šestkrát. 

tsitsipas si Vzpomněl 
na melbourne
Úvodní semifinálový duel dvouhry tak 
dohromady svedl debutanta s nejzku-
šenějším hráčem, který mezi smetán-
kou na závěrečném mejdanu ročníku 
startoval už posedmnácté v kariéře. 
A tsitsipas svého rivala dorazil stejným 
způsobem jako předtím v osmifinále 
Australian open v lednu. Zatímco 
v Melbourne odvrátil všech dvanáct 
brejkbolů Švýcara, tentokrát mu ze 
stejného množství umožnil jeden pro-
měnit. Ani to však Federerovi nepo-
mohlo. Jihoevropan totiž sám prolo-
mil servis Federera ve třech případech 
a utkání tak dovedl k nečekané, ale 
zasloužené výhře 2:0 na sety. 

loučení 
berdycha 
a dalších
V přestávce mezi 
oběma bitvami o fi-
nále ještě organizáto-
ři turnaje vzdali přímo 
na hlavním kurtu 
hold těm, kteří se již 
rozhodli ve své kariéře 
nepokračovat. V dlou-
hé řadě velkých jmen 
světového tenisu 

pochopitelně nejvíce vyčnívala jmé-
na tomáše Berdycha a Davida Fe-
rrera. Dva bývalé členy elitní pětky 
světového pořadí vyprovázel z pu-
blika velký potlesk a Roger Federer 
je ještě před startem svého semifi-
nále přišel osobně navštívit. Kromě 
těchto dvou špičkových singlistů 
byli za zvuku písně Hall of Fame 
od skupiny the Script poctěni také 
Marcos Baghdatis, Michail Južnyj, 
Nicolás Almagro nebo Berdychův 
daviscupový parťák Radek Štěpá-
nek. Své poslední sbohem mohli 
říci také úspěšní deblisté Max Mirnyj 
nebo Marcin Matkowski. 

thiem na zVereVa umí
Druhý boj o finále pak představoval 
bitvu mezi thiemem a Zverevem. 
obhájce titulu dokázal loni porazit 
v semifinále Federera a ve finále 
Djokoviče. Rakušanovi, který se před 
startem zápasu mohl pochlubit pozi-
tivní bilancí vzájemných zápasů v po-
měru 5:2, se totéž povedlo v základní 
skupině letošního ročníku. „Vyhrát 
Turnaj mistrů je velká výzva. Pokud 
se vám to povede, dosáhnete toho 
tak, že minimálně čtyřikrát porazíte 
hráče světové desítky. Jsem dodnes 
rád za to, že se mi to loni povedlo,“ 
uvedl Zverev.

Německý hráč ale v utkání samot-
ném potvrdil, že se mu zkrátka na 
thiema nedaří. Naposledy se spolu 
utkali během French open 2018 
a tehdy thiem ve čtvrtfinále ztratil 
jen sedm her. Londýnské měření 
sil nabídlo jen o málo vyrovnanější 
podívanou. Zverev se sice držel do 
stavu 5:5 a spoléhal se především 
na kvalitní servis. Ve dvanácté hře se 
ale vše obrátilo proti němu a po sérii 
dvojchyb klíčový gem ztratil. thiem 
zvládal lépe vypjaté chvíle a odvrátil 
všechny čtyři brejkboly německého 
hráče. Sám naopak opět využil svou 
příležitost v šestém gemu druhé sady 
a duel na podání dotáhl do zdárné-
ho konce. Při své premiérové účasti 

zaJímaVost:
Všichni čtyři semifinalisté mužské 
dvouhry prošli základní skupinou 
s bilancí dvou výher a jedné porážky. 
to se naposledy stalo v roce 2009. 
tehdy kromě Federera postoupili ješ-
tě Robin Söderling, Juan Martín del 
Potro nebo Nikolaj Davyděnko.

Popisek fotky

Dominic Thiem v akci.

Velká sláva. Tomáš Berdych 
a David Ferrer se loučí.
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v semifinále tak hned uspěl a mohl 
se těšit na šťavnatý finálový souboj 
s tsitsipasem. „Je to splnění velkého 
snu. V kalendáři nenajdete moc 
větších turnajů a navíc porazit v se-
mifinále výborného hráče a obhájce 
trofeje považuji za velký výsledek. 
Jsem moc šťastný,“ vyprávěl po skon-
čení zápasu spokojený vítěz.

tsitsipas slaVí průlom
Finále „t“ tak slibovalo nového 
šampiona turnaje. Pro oba to byl 
nepochybně jeden z největších 
zápasů kariéry. thiem si sice už dva-
krát zahrál grandslamové finále na 

Roland Garros, ale na žádný takto 
velký titul ve své kariéře doposud 
nedosáhl. Statistiky před finále 

poukazovaly na skutečnost, že se 
řecký mladík mohl v předchozím 
průběhu londýnského klání výrazně 
více spolehnout na svůj první servis. 
Právě ten měl později hrát klíčovou 
roli. Pikantností závěrečné bitvy byl 
nepochybně také fakt, že v době, 
kdy tu thiem před třemi lety debu-
toval, byl jeho tzv. „hitting“ partne-
rem právě tsitsipas. teď oba stanuli 
na opačné části kurtu. 

Finálová očekávání byla naplně-
na, oba finalisté předvedli strhující 
podívanou. tsitsipas opět mohl 
zakládat hru na precizním servi-
su, přičemž po celý zápas o něj 
přišel pouze jednou. Přesto první 
set v napínavém tie-breaku ztratil. 
Ve druhém ovšem zpřesnil svou 
hru od základní čáry a dokázal být 
nebezpečnější na returnu. První dva 
thiemovy gemy na servisu opanoval 
a dovedl tak zápas do napínavého 
třetího dějství. V něm opět řekl první 
slovo tsitsipas, ale Rakušan kontro-
val v šestém gemu premiérovým 
prolomením soupeřova podání. Řek 
ho mimochodem za celý londýnský 
týden ztratil pouze čtyřikrát. 

Ke slovu tak v bouřlivé atmosféře na-
plněné o2 areny přišla další zkrácená 
hra. tsitsipas do ní tentokrát vstoupil 
velmi koncentrovaně a po dvou získa-

ných minibrejcích vedl už 4:1. thiem 
ale odpověděl stejně rázně a v mži-
ku srovnal na 4:4. Rozhodla devátá 
výměna tie-breaku. Aténský tenista 
v ní soupeře opět brejknul a následně 
při vlastním podání nezaváhal. Po 
dechberoucí podívané tak mohl na 

zemi oslavovat největší vítězství své 
rozvíjející se kariéry. „Bylo to jako na 
horské dráze. Vyhrát po takovém 
průběhu je o to cennější. V někte-
rých momentech zápasu jsem sice 
byl lehce nervózní, zároveň jsem ale 
klíčové momenty včetně rozhodující-
ho tie-breaku zvládl skvěle,“ vyprávěl 
po utkání s viditelnou úlevou ve tváři 
tsitsipas. ten si také přišel na odměnu 
ve výši přes 2,6 milionu dolarů a získal 
1300 bodů do žebříčku AtP. 

zaJímaVost:
Stefanos tsitsipas se stal nejmladším 
vítězem turnaje po Lleytonu Hewittovi, 
který triumfoval v roce 2001 ve dvaceti 
letech a osmi měsících. tsitsipasovi 
bylo v době letošního vítězství 21 let 
a tři měsíce. Řek se zároveň stal šes-
tým nejmladším šampionem historie.

zaJímaVost:
Letošní turnaj mistrů přilákal na 
tribuny během osmi dnů cel-
kem 242 883 fanoušků. od roku 
2009, kdy Londýn závěrečné klá-
ní sezony pořádá, ho navštívilo 
celkem 2 803 967 diváků. Všech 
63 turnajů AtP v tomto roce 
navštívilo 4 823 370 lidí, což je 
historický rekord. 

První Řek vítězem Turnaje mistrů.
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50. �Jubilejní�padesátý�závěrečný�mužský�finálový�turnaj�se�odehrál�v�Londýně.�Poprvé�se�v�roce�1970�v�Tokiu�
radoval�Američan�Stan�Smith�po�finálové�výhře�nad�Rodem�Laverem.�Letos�se�mezi�vítěze�dvouhry�zapsalo�
nové�(v�pořadí�24.)�jméno�Stefanose�Tsitsipase.

10 �Po�deseti�letech�startoval�na�závěrečném�turnaji�mužů�slovenský�hráč.�Po�Mertiňákovi�v�roce�2009�se�letos�
ve�čtyřhře�představil�po�boku�Chorvata�Dodiga�Filip�Polášek.�Ve�dvouhře�reprezentovali�Slovensko�v�roce�1987�
Miloslav�Mečíř�a�v�roce�1998�Karol�Kučera.

10 �Na�závěrečném�turnaji�dvouhry�pro�nejlepších�osm�žen�sezóny�se�nakonec�představilo�tenistek�deset.�Po�prv-
ním�zápase�ve�skupině�nahradila�zraněnou�Ósakaovou�Bertensová�(ta�svůj�druhý�zápas�skrečovala).�Ve�druhé�
skupině�si�po�odstoupení�Andreescuové�ve�druhém�zápase�zahrála�jednu�dvouhru�Keninová.�

14 000 000 �Rekordní�dotaci�měl�závěrečný�ženský�turnaj.�Hráčky�si�rozdělily�14�milionů�americ-
kých�dolarů�(mužský�finálový�turnaj�měl�dotaci�9�milionů�dolarů).�Například�Kvitová�
zinkasovala�za�účast�ve�skupině�a�za�tři�prohrané�duely�305�000�dolarů.

4 �V�posledních�čtyřech�letech�se�ve�finále�ženské�čtyřhry�objevila�minimálně�jedna�Češka.�Titul�z�nich�získala�jenom�
Andrea�Hlaváčková�v�roce�2017�po�boku�Maďarky�Babosové.�V�boji�o�titul�neuspěly�Šafářová,�Krejčíková�se�Siniako-
vou�a�letos�Strýcová.�

6 Šestý�rok�v�řadě�se�z�titulu�radovala�vždy�jiná�hráčka.�Po�třech�triumfech�Sereny�Williamsové�v�letech�2012�až�2014�
se�královnami�závěrečného�turnaje�staly�postupně�Radwaňská,�Cibulková,�Wozniacká,�Svitolinová�a�teď�Bartyová.

21 �Před�rokem�se�v�Miláně�na�závěrečném�turnaji�Next�Generation�ATP�Finals�nejlepších�mladíků�do�21�let�radoval�
Stefanos�Tsitsipas.�Letos�vyhrál�jedenadvacetiletý�Řek�při�svém�debutu�i�ten�hlavní�finálový�turnaj.�Mladším�vítě-
zem�při�své�první�účasti�se�před�41�lety�stal�jenom�John�McEnroe.

10 Po�pěti�letech�se�WTA�Tour�Finals�přestěhoval�ze�Singapuru�do�Číny.�V�Šen-čenu�se�ženský�finálový�turnaj�bude�
odehrávat�nejbližších�deset�let�do�roku�2028.

10:0 �Francouzská�deblová�dvojice�Herbert�–�Mahut�neztratila�na�turnaji�ani�set.�V�deseti�vítězných�sadách�
ovládla�tři�tie-breaky�a�po�loňském�finále�slavila�letos�první�titul.��

3 Třikrát�po�sobě�se�vítězkou�ženské�čtyřhry�stala�Maďarka�Babosová.�V�roce�2017�slavila�s�Hlaváčkovou,�poslední�dva�
ročníky�byla�její�spoluhráčkou�Francouzka�Mladenovicová.�

0 �Bez�jediné�výhry�mezi�singlisty�i�deblisty�zůstal�jenom�debutant�a�ve�dvouhře�nasazený�hráč�číslo�čtyři�Rus�
Medveděv.�V�každém�ze�tří�zápasů�ve�skupině�prohrál�zkrácenou�hru.�I�tu�ve�třetím�setu�s�Nadalem,�nad�kterým�
vedl�na�gemy�5:1. 
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Jiří VESELÝ
Žebříček ATP: 106.
Zápasová bilance: 9:11
Hvězdný moment: 
Wimbledonská jízda. 
Z kvalifikace se protá-
hl až do třetího kola 

a smetl Sašu Zvereva. Na trávě si doká-
zal, že tenis nezapomněl.
Co se nepovedlo: Výbuch v Prostějo-
vě. V prvním kole nestačil na Švýcara 
Ehrata. Tady kulminovala jeho krize.
Rok 2020: Je třeba zajistit přímou 
účast na grandslamech a usadit se 
mezi elitní stovkou.

Tomáš BERDYCH
Žebříček ATP: 104.
Zápasová bilance: 13:9
Hvězdný moment: 
V Austrálii dal naději. 
Vyprášil Edmunda, po-
razil Haaseho a zdolal 

Schwartzmana. Skončil až na Nadalovi. 
Zdraví mu ale nedovolilo navázat na 
start sezony.
Co se nepovedlo: Konec na US Open. 
Prohrál na začátku turnaje s Brooks-
bym a jeho hodnocení na tiskovce 
bylo všeříkající.
Rok 2020: Ukončil kariéru v pravý 
moment. Bude se vzpomínat na dobu, 
kdy mělo Česko tak hvězdného hráče.

KaRoLína PLíšKoVá
Žebříček WTA: 2.
Zápasová bilance: 52:17
Hvězdný moment: 
Vydělala přes pět milio-
nů, vyhrála čtyři turnaje 
a rok končí jako dvojka. 

Vrchol výkonnosti přišel v Eastbourne, 
kde nikomu nepovolila za zápas více 
než šest gemů.
Co se nepovedlo: Pouze jednou prošla 
přes čtvrté kolo na grandslamech. Uka-
zuje to na vyrovnanost ženského tenisu 
i na to, jak hratelný je post jedničky.
Rok 2020: To téma nesnáší, otázky ji 
na to nebaví. Ale vyhrát grandslam je 
jediná možná výzva.

PETRa KViToVá
Žebříček WTA: 7.
Zápasová bilance: 37:16
Hvězdný moment: 
Skvostný start roku. Od 
Sydney se odpíchla 
k velké jízdě na Austra-

lian Open, kde sahala po titulu. A také 
vydřený a ubojovaný titul ve Stuttgartu.
Co se nepovedlo: Závěr sezony. Končila 
čtyřmi porážkami v řadě a na US Open 
nezlomila Petkovičovou. 
Rok 2020: Pokud zdraví dovolí, měla 
by se koncentrovat jen na velké tur-
naje. Má v sobě velkou vítězku a třeba 
ještě přijde nějaký obří úspěch.

LUKáš RoSoL
Žebříček ATP: 182.
Zápasová bilance: 1:4
Hvězdný moment: 
Zvládnuté zápasy v kva-
lifikacích. Džumhur, 
García-Lopez či Tomic. 

Nejen tato jména dokázal porazit 
v uplynulé sezoně.
Co se nepovedlo: Domácí turnaje. 
V Praze konec ve čtvrtfinále s Taberne-
rem a brzy v Prostějově s Hassanem.
Rok 2020: Pokud najde motivaci, 
bude bojovat o účasti na grandsla-
mech a vozit body z challengerů.

maRKéTa VonDRoUšoVá
Žebříček WTA: 16.
Zápasová bilance: 29:9
Hvězdný moment: 
Parádní jízda do finále 
v Paříži. Bylo úplně 
jedno, jak se zápasy vy-

víjely, dokázala je urvat pro sebe. I styl, 
kterým se prezentovala, byl oživením 
celé WTA.
Co se nepovedlo: Zdraví. To je základ 
všeho. Opakující se problémy by chtělo 
vyřešit. S nimi souvisel i brzký pád 
ve Wimbledonu.
Rok 2020: Velké otazníky týkající se 
právě zdraví a formy. Tenis miluje, je 
strojem na výhry. Pokud bude zdravá, 
zahraje si semifinále grandslamu.
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Další tenisový rok je za námi. Nastává čas hodnocení, bilancování a také odhadů. 
Jak se budou kariéry hráčů a hráček vyvíjet dál? Tennis Arena pro vás shrnula rok 

našich nadějí a nejlepších tuzemských person bílého sportu!

ČESKÁ   STOPA

Pozn.: žebříčkové postavení k 2. 12. 2019



BaRBoRa STRÝCoVá
Žebříček WTA: 33.
Zápasová bilance: 20:22
Hvězdný moment: 
Přes těžký los a nároč-
né soupeřky zvládla 
životní Wimbledon. 

Semifinále dvouhry bylo senzačním 
výsledkem. 
Co se nepovedlo: V singlu druhá 
polovina roku. Od Wimbledonu hrubě 
záporná zápasová bilance 2:7. Vše si 
vynahradila v deblu, kde končí jako 
číslo jedna.
Rok 2020: Tenisem se bude bavit. Už 
oznámila, že se těší do Austrálie. V sin-
glu asi už lepší nebude, v deblu bude 
bojovat o tituly.

KaRoLína mUCHoVá
Žebříček WTA: 21.
Zápasová bilance: 38:14
Hvězdný moment: 
Průlomový rok do 
špičky. Čtvrtfinále Wim-
bledonu otevřelo další 

velkou českou kariéru. Potěšila i na 
pražském turnaji postupem do finále.
Co se nepovedlo: Byli jsme namlsaní, 
ale Beguová v Paříži utnula naděje. 
Pozitiva však výrazně dominují.
Rok 2020: Máme velké oči! Muchová 
udělá další krok do elity, usadí se 
mezi top 20 a zahraje si semifinále 
Wimbledonu.

KaTEřina SiniaKoVá
Žebříček WTA: 58.
Zápasová bilance: 22:29
Hvězdný moment: 
Čtvrté kolo v Paříži 
a skalp světové jednič-
ky. Na French Open se 

blýskalo na lepší časy a ze hry Siniako-
vé sálala tradiční sebedůvěra. 
Co se nepovedlo: Nevyrovnanost. O ní 
hovoří záporná zápasová bilance i čas-
té výpadky na začátku turnajů. Šest-
náctkrát nepřežila první vystoupení.
Rok 2020: Velké otazníky. Má na to být 
určitě výš, ale poslední rok znamenal 
stagnaci. Snad se vrátí do padesát-
ky a bude pravidelně postupovat 
dále turnaji.

BaRBoRa KREJČíKoVá
Žebříček WTA: 129.
Zápasová bilance: 27:7
Hvězdný moment: 
Dosáhla na žebříčkové 
maximum v singlu 
(115.). V Bukurešti si za-

hrála čtvrtfinále a pravidelně vyhrávala 
na ITF. Jinak se ale věnovala deblu, ve 
kterém triumfovala na dvou turnajích.
Co se nepovedlo: Kvalifikace grand-
slamových turnajů. Andersonová či 
Ponchetová byly hráčkami, které se 
daly porazit.
Rok 2020: Ve čtyřhře patří do světo-
vé špičky. Ale projít do hlavní sou-
těže grandslamu by mělo být také 
hnacím motorem. 

KRiSTÝna PLíšKoVá
Žebříček WTA: 66.
Zápasová bilance: 31:29
Hvězdný moment: 
Tradičně sázela jedno 
eso za druhým (cel-
kem 334). Zahrála si 

kupříkladu semifinále v Taškentu, ale 
žádnou „bombu“ nepředvedla.
Co se nepovedlo: Výprask v Luganu. 
Iga Swiateková jí povolila v semifinále 
turnaje jediný gem.
Rok 2020: Velmi podobná pozice 
jako u Siniakové. Větší vyrovnanost 
výkonů. Cílem může být i zlomení 
pařížského prokletí.

maRiE BoUZKoVá
Žebříček WTA: 57.
Zápasová bilance: 44:27
Hvězdný moment: 
Průnik do semifinále 
turnaje WTA v Torontu. 
To byl senzační úspěch, 

který oplakala. Zastavila ji až Serena.
Co se nepovedlo: Nedohraný zápas 
prvního kola na US Open. Tomljanovi-
čovou měla na lopatě, ale selhala.
Rok 2020: Vylepší si osobní maximum, 
pronikne do padesátky a bude vyrov-
nanou tenistkou, která jednou či dva-
krát vylétne podobně jako v Torontu.
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RETURN 

TOP ÚDER

U returnu je důležitá stabilita 
a alespoň minimální pohyb 
směrem dopředu. V momen-

tě, kdy reagujete na servis pouze 
pohybem do strany, tak váš return 
nebude mít naději na úspěch. Pokud 
ho vůbec vrátíte do kurtu, bude nej-
spíše hodně pomalý a krátký. Mistryní 
returnu je rozhodně Bianca Andre-

escuová. Dokáže si poradit i s tak 
dobrým servisem jaký nabízí Karolí-
na Plíšková nebo Naomi Ósakaová. 
Pokud to není vyloženě nechytatelné 
eso, zahraje velké procento returnů 
do kurtu. Důvodů jejího úspěchu 
je několik. V první řadě maximální 
stabilita, Kanaďanka je v kolenou 
a v podstatě reaguje pouze výpadem 

do forhendu, nebo do bekhendu. 
K tomu ale potřebujete silná steh-
na, což Bianca rozhodně má. Navíc 
nedělá skoro žádný nápřah. Využívá 
rychlosti a energie od soupeřky, takže 
většinou pouze narazí míč a protáh-
ne. Tím ještě svůj úder zrychluje.

Ohromně důležitý úder, který se ale docela málo, a hlavně těžce trénuje. 
Celá procedura je složitá. Buď musíte mít sparingpartnera – nejlépe kluka, 
který na vás bude sázet jeden servis za druhým, nebo poměrně mladého 

trenéra či trenérku, kteří umí zaservírovat alespoň 175 km/h. 
V tu chvíli má trénink smysl.

TexT: KLÁRA KOUKALOVÁ / FoTo: PROFIMEDIA

Autorka je bývalou profesionálkou.
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BIANCY 
ANDReeSCUoVÉ

Dobrý servis ven z kurtu. Andreescuová 
naprosto správně ve výpadu. Ale není 
tam pouze pohyb do strany, tělo a ruka 
jdou směrem dopředu, navíc udělala 
minimální nápřah, díky kterému Kana-
ďanka trefuje míč před sebou.

Teď už víme jak na první servis. Ale 
co druhý? Zvláště, když má někdo 
výborný kick – tedy servis s vysokým 
a rychlým odskokem – jako například 
Samantha Stosurová.

Jsou dvě možnosti. Ta první je 
posunout se extrémně do kurtu 
a return hrát ihned po odskoku. 
Return pak přiletí na soupeřku 

hodně rychle zpět, ale je to náročná 
varianta. Míč musíte trefit přesně v té 
správné výšce a znovu a znovu postupo-
vat dopředu do kurtu. Druhou možností 
je jít opačným extrémem za základní 
čáru, nechat míč klesnout a spíše return 
rozehrát dlouhým míčem, čímž se do-

stanete do výměny. Tuhle variantu 
častokrát využívají především 

menší hráčky, které stojí poma-
lu až u plotu a snaží se hlavně 

vrátit return a pak bojovat 
ve výměnách.

Return druhého 
servisu. Vysoký 
odskok míče elimi-
novala Kanaďanka 
trefením ještě než 
vystoupal nahoru. 
Vidíme nadskočení, 
aby se míč nedostal 
mimo komfortní 
zónu, tedy moc na-
horu. Tam už není 
možno bekhend 
kontrolovat a míč 
by odletět daleko 
do autu.

Základní postavení na return. Kvůli lepší 
stabilitě má Bianca široký postoj. Je to 
i trošku psychická hra na servírující hráč-
ku, aby měla opticky méně prostoru 
kam zaservírovat. 



HLAVA ŘEKLA DOST. 
ČESKÁ HVĚZDA 

UKONČILA KARIÉRU

LOUČENÍ
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Hrál jsem 
v nejtěžší možné 
době, ale beru to 

zároveň jako čest.



HLAVA ŘEKLA DOST. 
ČESKÁ HVĚZDA 

UKONČILA KARIÉRU

Dalo se to očekávat, 
přesto při definitiv-
ním vyslovení verdiktu 

nejednoho českého fanouška 
muselo nepříjemně zamrazit. 
Tomáše Berdycha již na kurtu 
v žádné z velkých bitev neuvi-
díme. Po chronických pro-
blémech s vrozenou vadou 
levé kyčle se totiž rozhodl svůj 
bohatý tenisový život uzavřít. 
Stalo se tak stylově v Londý-
ně po boku dalších velkých 
jmen. Na slavnostním defilé 
během Turnaje mistrů stanul 

například po boku Davida Ferrera 
i svého dlouholetého daviscupového 
parťáka Radka Štěpánka. Jeho kari-
éru orámovalo jedno grandslamové 
finále a pozice čtvrtého nejlepšího 
hráče světa. V domácím prostředí se 
proslavil především díky fantastickým 
jízdám v Davisově poháru.

Dobrý start, 
pak trápení
Na hraně potenciálního konce 
přitom Berdych balancoval už 
v loňském roce. Tehdy si však dal od 
tenisu půlroční pauzu a po vleklých 
problémech se zády se skvěle připra-
vil na úvodní turnaje sezony. V Dauhá 
prošel až do finále, na Australian 
Open si zahrál osmifinále a v únoru 
při podniku ve francouzském Mont-
pellier vypadl až mezi posledními 
čtyřmi. Žádný další takový výsledek 
už ale nepřišel a po brzkém vyřazení 
z podniku v Indian Wells se místo 
dalších startů začaly množit omlu-
venky. Přesto se nevzdal. Dvakrát na-
časoval svůj návrat na grandslamový 
turnaj, pokaždé ale bez úspěchu. Po 

TexT: RADEK BARKMAN / FOTO: PROFIMEDIA

Po dlouhá léta patřil mezi hlavní tuzemské sportovní hvězdy. Právě k němu se na 
velkých turnajích či daviscupových střetnutích upínaly oči drtivé většiny fanoušků, 
kteří toužebně očekávali jeho výhry. S přibývajícím věkem se však do cesty vstříc 

dalším metám připletlo zdraví. Problémy se zády a především vrozená vada levé kyčle 
vystavily letos TOMÁŠI BERDYCHOVI (34) definitivní stopku.

prohře v prvním kole Wimbledonu 
s Taylorem Fritzem ještě zkusil US 
Open. Zde ho ale zase ve čtyřech 
setech vyřadil domácí mladík John 
Brooksby. V tu chvíli se už dalo leccos 
vytušit. „Abych hrál i v roce 2020, 
to vidím hodně nereálně. Nemůžu 
pořádně servírovat a nemohu se ani 
ohnout, což je v tenise dost blbé,“ 
nechal se slyšet v otevřeném rozho-
voru po turnaji. Po většinu své zářné 
kariéry se přitom na pevné zdraví 
mohl spolehnout. 

V roce 2019 zvládl celkem devět 
turnajů a ve druhé polovině roku ba-
lancoval na hraně elitní světové stovky. 
Tedy daleko od vytoužené padesátky, 
která by mu jeho kariéru možná ještě 
na čas prodloužila. „Když tam nebu-
du, nemám jistotu účasti na velkých 
turnajích. Nechci sedět doma a če-
kat, jak se situace vyvrbí. To už ne-
mám ve svém věku zapotřebí,“ říkal 
čtyřiatřicetiletý Berdych. V listopadu 
se rozhodl s konečnou platností tuto 
kapitolu svého života zavřít. Plánované 
tajemství sice dopředu prozradil jeho 
tatínek Martin, i tak ale všem bylo po 
Berdychově vyjádření na sociálních 
sítích v soukromém videu jasné, co se 
v Anglii chystá.
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MurrayHo 
napoDobovat nebuDe
Mezi gratulanty k jeho kariéře se 
objevil i Andy Murray, který sám 
v posledních letech zažívá nemalé 
zdravotní problémy. Berdycha už ale 
k pokračování kariéry nepřemluvil. 
„Jakmile se pro něco rozhodnu, tak 
si za tím pevně stojím. Jednoho dne 
jsem najednou zjistil, že už nemám 
motivaci podstupovat celý náročný 
proces neustále dokola. S Andym 
jsme téma případného návratu 
rychle zamluvili. Byla to od něj 
vesměs hezká zpráva plná respektu 
a uznání,“ uvedla loučící se česká 

hvězda s tím, že Murrayho pokus 
o comeback napodobovat v žádném 
případě nebude.

Před Berdychem se tak po vyčer-
pávající kariéře a dennodenním 
stresu otevírá možnost normálního 
života. „Viděl jsem to i u kluků kolem. 
Byla to pro všechny obrovská úleva. 
Najednou jsem se probudil a zjistil, 
že mě nečeká jenom tatáž rutina. 
Po většinu profesionálního života 
musíte být svým způsobem sobec, 
teď chci věnovat čas i ostatním 
a manželce,“ říkal už po návratu do 
Prahy. Ester Berdych Sátorová se totiž 
věnuje modelingu a už v minulosti 
naznačovala, že pokud chce v tomto 
oboru nastartovat kariéru, musí se 
tomu věnovat na sto procent. Dá se 
proto očekávat, že se pár přesune na 
nějaký čas do New Yorku. 

vítěz Davis Cupu, 
nikoliv ale granDslaMu

Jeho životopis je opředen mnoha 
úspěchy. Mezi nimi vyčnívá zejmé-
na dvojnásobný daviscupový triumf 
nebo pozice čtvrtého hráče světové-
ho žebříčku. Berdychovi ale uniklo 
vítězství na grandslamovém podniku, 
ač zde odehrál několik velmi zdaři-
lých turnajů. Ocitl se však v historicky 
nejlepší éře tenisu po boku vel-
kých hvězd, jakými stále jsou Roger 
Federer, Rafael Nadal nebo Novak 

Djokovič. Právě Nadal mu před devíti 
lety sebral největší příležitost splnit si 
životní sen, když ho ve finále Wim-
bledonu přehrál hladce 3:0 na sety. 
„Hrál jsem v nejtěžší možné době, 
ale beru to zároveň jako čest. Zůstá-
vám hrdý na to, že jsem každého ze 
tří výše zmíněných soupeřů doká-
zal alespoň jednou ve své kariéře 
porazit. Na druhou stranu, jestli bych 
našel za celou dobu jejího trvání 
nějakou kaňku, tak by to absence 
grandslamového titulu mohla být,“ 
vyprávěl před novináři Berdych. 

I když teď nemá na tenis pomyšlení, 
v budoucnu by ho mohla zlákat práce 
trenéra. V podobných stopách se už 
ostatně vydal i jeden z jeho úhlavních 
rivalů David Ferrer. „Říkal mi, že chce 
spolupracovat s Robertem Bautistou 
a hrát i nadále veteránské turnaje. Já 
se do toho zatím nehrnu, ale kdyby 
mě něco lákalo, je takových možností 
spousta. Nechci ale říct, že do toho 
v žádném případě nepůjdu, abych 
pak nemusel složitě vysvětlovat, že 
jsem změnil postoj,“ zůstává zatím 
dlouholetá česká jednička stranou 
případného angažmá, do nichž se 
naopak vrhá v posledních letech jeho 
daviscupový kolega Štěpánek.

zlaté české Duo
Právě ve dvojici s ním se Berdych 
výrazně proslavil i v českých luzích 
a hájích. Jejich společná spanilá jízda 

Čirá tenisová radost během Davis Cupu.

Život se nyní bude ubírat 
jiným směrem.
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začala v baráži 2007 proti Švýcarsku, 
kdy se Štěpánek po letech mimo 
reprezentaci opět vrátil pod vede-
ním kapitána Jaroslava Navrátila do 
národního týmu. Češi zdolali sou-
peře v nabité sestavě s Federerem 
i Stanem Wawrinkou. Otočili téměř 
ztracenou čtyřhru z mečbolu a stavu 
0:2 na sety a odrazili se k pozdějším 
úspěchům. „Tady to celé začalo. Zde 
se lámala naše daviscupová jízda. 
Kdybychom prohráli, kdo ví, jestli 
bychom se pak ještě někdy v týmu 
společně sešli,“ vzpomínal na start 
úspěšné éry Štěpánek.

Po krušných záchranářských chví-
lích se oba stali neodmyslitelnými ta-
houny týmu a modlami všudypřítom-
ných fanoušků. V roce 2009 stanuli 
ve Španělsku těsně pod vrcholem, 
v letech 2012 a 2013 už ale zvedli nad 
hlavu salátovou mísu. Zejména při 
své premiéře v zaplněné O2 areně 
si mohli užít chvíle bezbřehé slá-
vy. „Kdybych se měl zamyslet nad 
největším úspěchem, asi bych vybral 
finále Wimbledonu 2010. Na dru-
hou stranu daviscupové tituly před 
našimi fanoušky byly zase emociál-
ně silnější,“ přemítal Berdych.

přijDe nový berDyCH? 
Na jejich nástupce si teď musí český 
mužský tenis chvíli počkat. Rýsují se 
v nadějných juniorech Jonáši Forej-
tkovi, Jiřím Lehečkovi nebo Tomáši 
Macháčovi. Prvně jmenovaný už do-
sáhl i na titul během mládežnického 
US Open. „Určitě je to něco, co bych 

v budoucnu chtěl sledovat a rád se 
tím zaobíral. Jsou to kluci, kteří se 
začínají škrábat nahoru a mají za 
sebou juniorské tituly nebo debu-
ty v Davisově poháru. Rád bych se 
s tím chtěl ztotožnit,“ říkal na jejich 
adresu Berdych, který sám prožil 
v týmové soutěži vítěznou premiéru 
už v čerstvých osmnácti letech s Thaj-
cem Danaiem Udomchokem.

Závěrečné bilancování je součástí ka-
ždé velké kariéry. U Tomáše Berdycha 
však výrazně převažují pozitiva. „Tenis 
mě zocelil v disciplíně a pracovitosti. 
Je navíc důležité zvládat spoustu 
krizových situací a vyrovnat se s fak-
tory, jakými jsou sláva nebo peníze. 
Byla to taková škola života. Když vás 
jako malého kluka odvezou na druhý 
konec Evropy na turnaj, musíte si 
uvědomit, že tu nejste jen na tábo-
ře, ale že se od vás něco očekává,“ 
vyjmenovává kladné stránky.

„Na druhou stranu žijete takový 
osamělý život. Kolem sebe máte jen 
ty nejbližší – přítelkyni (manželku) 
nebo rodinu. Zase je pak ale dobré 
uvědomit si, jak jsem byl všude sám 
a teď mám spoustu energie trávit 
čas s druhými. V týmových sportech 
to může být spíše naopak. Tam jsou 
spolu všichni neustále pohromadě 
a jsou rádi za každou chvíli klidu 
o samotě. V tom spatřuji výhodu 
tenisu,“ doplnil Berdych.

rakety ve sklepě
I když sám nevyloučil, že se k tenisu 
ještě v různých formách bude vracet, 

prozatím své rakety uschoval do 
sklepa. „Zůstanou tam, i když v úva-
hu rozhodně přichází jiné sporty, 
zejména pak lyže nebo kolo,“ uvedl 
s tím, že se chce vyhnout investicím 
svých pracně vydělaných prostředků 
do čehokoliv nejistého. „Mám docela 
dobrý pojem o tom, jaké úsilí mě 
to stálo a co jsem musel obětovat, 
tohle nechám profíkům,“ vysvětlil, 
proč nechce jít cestou mnoha dalších 
úspěšných sportovců, kteří se v nepro-
bádaných oblastech později spálili. 

První chvíle znovu nabyté životní 
svobody by však velmi rád strávil 
cestováním. „Láká mě Jižní Ame-
rika a rád bych se někdy podíval 
i do safari. Na druhou stranu jsem 
si postupně ještě jako aktivní hráč 
začal uvědomovat, že znám mno-
hem lépe svět než Česko. Přitom je 
tu mnoho krásných míst.“ Zapo-
menout však nechce ani na svou 
manželku. „Za osm let mi toho 
obětovala strašnou spoustu. Něko-
mu může dělání doprovodu různě 
po světě připadat jako snový život, 
ale já bych to rozhodně neměnil. 
Pokud ona bude ode mě chtít 
něco podobného, může se určitě 
spolehnout na podporu a čekat 
to samé ode mě. Jsem jí hrozně 
vděčný,“ zakončil.

My jsme zase vděční Tomáši Berdy-
chovi. Za jeho výsledky, výkony, radost 
i vzornou reprezentaci České republi-
ky mezi naprostou světovou špičkou. 
Nezbývá než doufat, že na osobnost 
podobného formátu nebudeme 
muset čekat dlouho. Tomáši, ještě 
jednou díky. 
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TOmÁš BERDycH
Narozen 17. 9. 1985 ve Valašském Meziříčí

Kariérní prize money 29 491 328 amerických dolarů (9. nejlépe vydělávající tenista historie)

Debut na grandslamu US Open 2003 (2. kolo) 

Debut v Davisově poháru Thajsko–Česko (1:4, 2003)

Bilance v Davisově poháru dvouhra 29:15, čtyřhra 21:2

Největší úspěchy v Davisově poháru výhra 2012 a 2013, finále 2009

Nejvyšší umístění na žebříčku ATP 4. místo (květen 2015)

Počet titulů na okruhu ATP
13 (Palermo 2004, Paříž 2005, Halle 2007, Tokio 2008, Mnichov 2009, Peking 
2011, Montpellier 2012, Stockholm 2012, Rotterdam 2014, Stockholm 2014, 
Šen-čen 2015, Stockholm 2015, Šen-čen 2016)

Největší úspěchy na 
grandslamových turnajích

finále Wimbledonu 2010, semifinále French Open 2010, Australian Open 2014 
a 2015, Wimbledonu 2016 a 2017, US Open 2012

Počet sezon mezi profesionály 17

Ostatní úspěchy vítězství na Hopmanově poháru (2012), 52 odehraných grandslamových turnajů 
v řadě (až do US Open 2016), vítězství na turnaji série Masters v Paříži 2005
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LETNí OLympIjSKÉ HRy ATÉNy 2004
Pro tehdy osmnáctiletého Tomáše Berdycha byla už jen samotná účast na turnaji velkým úspěchem. Český hráč si ji 
navíc zpříjemnil vítězstvím v prvním kole nad německým soupeřem Florianem Mayerem. Ve druhém zápase tak na 
něj za odměnu čekala tehdejší světová jednička Roger Federer. Svět ale nad výkonem mladého hráče z Valašského 
Meziříčí zíral. Berdych i před zraky tuzemských politiků Ivana Langera nebo Petry Buzkové či ženského basketbalové-
ho týmu udolal svého soupeře po strhujícím zápase 4:6, 7:5 a 7:5. Web Bleacher Report dokonce tento zápas zařadil 
v žebříčku největších olympijských propadáků favoritů na druhé místo. Český reprezentant pak ještě zvládl neuvěři-
telně dramatický souboj se Španělem Tommym Robredem (8:6 ve třetím setu) a skončil až ve čtvrtfinále na raketě 
nepříliš známého Američana Taylora Denta. Na aténský triumf se však Berdychovi v soubojích se švýcarskou hvězdou 
dlouho nedařilo navázat. Až do roku 2009 s ním měl od té doby bilanci 0:8.

FRENcH OpEN 2010
Rok 2010 představoval pro Tomáše Berdycha na grandslamových turnajích nejúspěšnější sezonu. Svěřenec Tomáše 
Krupy tehdy krátce před startem French Open ovládl všechny tři své duely na světovém poháru a zářil také na Roland 
Garros. Svou sílu demonstroval v osmifinále hladkým vítězstvím 3:0 nad Andym Murrayem, ve čtvrtfinále si Čech stej-
ným poměrem setů poradil i s Rusem Michailem Južným. V bitvě o premiérové finále na turnaji velké čtyřky ho pak 
vyzval finalista z předchozího roku Robin Söderling. Dramatický zápas trval bezmála tři a půl hodiny, Seveřan ho ale 
dokázal otočit ze stavu 1:2 na sety. Berdych mohl litovat především nevyužitého brejkbolu na začátku čtvrtého dějství 
v době, kdy byl Söderling pod tlakem. Na svůj největší úspěch si tak musel počkat ještě necelý měsíc. 

DAVIS cUp 2012 A 2013
Další individuální výsledky podobné těm z roku 2010 se ale v příštích letech nedostavovaly. Berdych sice hrál semifi-
nále US Open 2012, porážka 1:3 na sety s Murrayem však představovala jen ojedinělou šanci, jak si opět po čase zahrát 
o vítězství na grandslamovém turnaji. Čím dál větší popularitu ale získával český hráč v Davisově poháru. Zde utvořil 
s Radkem Štěpánkem duo snů, které premiérově vystřelilo do finále soutěže už v roce 2009. Další šance přišla o tři 
roky později. Berdych se Štěpánkem naskakovali téměř do všech klíčových duelů a zvládali spolu i čtyřhru. Tako-
vým způsobem zdolali postupně Itálii, Srbsko, Argentinu a ve finále se mohli těšit ve vyprodané O2 areně na souboj 
se Španělskem. To přijelo do české metropole bez Rafaela Nadala, i tak ale mělo ve svém středu dva hráče světové 
desítky – Davida Ferrera a Nicoláse Almagra. Cesta k salátové míse nakonec vedla přes druhého jmenovaného a zvlád-
nutý debl. Hrdinou okamžiku se sice stal Štěpánek díky výhře v rozhodujícím měření sil nad Almagrem, Berdychův 
příspěvek však byl nezanedbatelný. Oba dva pak dotáhli výběr kapitána Jaroslava Navrátila k úspěšné obhajobě o rok 
později, když ve finále vyzráli na Srbsko v čele s Djokovičem 3:2 na zápasy.

WImBLEDON 2010
Start třetího grandslamu sezony dělily od závěru pařížského turnaje pouhé dva týdny. Tomáš Berdych proto zvolil ces-
tu neúčinkovat na přípravných travnatých podnicích a chystal se představit až v samotném All England Clubu. Byla 
to dobrá volba. Herní pohoda z jeho rakety totiž nijak nevymizela. Cesta k nejlepšímu výsledku kariéry se ale nerodila 
snadno. První výraznou překážku ve třetím kole v podobě Uzbeka Denise Istomina překonal vytáhlý Čech až v pátém 
setu. O kolo později pak prohrával i s nebezpečným Němcem Danielem Brandsem. Zvládnuté zápasy ho ale zocelily 
pro souboje s naprostou špičkou. Ve čtvrtfinále si Berdych překvapivě snadno poradil s mistrem zeleného povrchu Fe-
dererem 3:1 a v semifinále bez ztráty kytičky porazil i Novaka Djokoviče. Vítěze nijak nezlomily ani čtyři neproměněné 
setboly v tie-breaku druhé sady, kdy vedl 6:2. Nakonec ji ale získal až poměrem 11:9. Jediného českého grandslamové-
ho vítěze Petra Kordu z roku 1998 nicméně napodobit nedokázal. Zkušený Rafael Nadal ve finále precizně zvládl kon-
covky setů a pravidelně v nich Berdychovi sbíral servis. Zaslouženě zvítězil 3:0 a podruhé v kariéře slavil wimbledonský 
titul. Česká jednička se nicméně po turnaji poprvé posunula do elitní desítky na osmé místo. 

AUSTRALIAN OpEN 2015
Po úspěšné daviscupové odbočce měl ještě několik příležitostí prorazit mezi jednotlivci. V roce 2014 nezvládl v Mel-
bourne semifinále s „hratelným“ Stanem Wawrinkou, o rok později se ale na úvodním grandslamu sezony předvedl 
v ještě blyštivější formě. Berdych, tehdy nově pod vedením Venezuelana Daniela Vallverdua, letěl pavoukem jako 
neřízená střela a soupeřům nedovolil v prvních kolech uhrát ani jeden set. Když totéž zopakoval i ve čtvrtfinále s Rafa-
elem Nadalem, kterému dokonce po deseti letech uštědřil na velkém podniku potupného kanára, začala ho odbor-
ná veřejnost pasovat za hlavního favorita turnaje. V semifinále mu však vystavil nečekanou stopku Brit Andy Murray. 
Berdych s ním přitom měl do tohoto duelu pozitivní bilanci vzájemných zápasů, a první set navíc dokázal pro sebe 
urvat v napínavém tie-breaku. Pak ale přišel šok. Murray odpověděl ve druhé sadě kanárem a zbytek utkání měl pod 
kontrolou. „Můj výkon zkrátka nebyl dostatečný na to, abych ho porazil. Stačilo to akorát na jeden set,“ mohl český 
tenista litovat promarněné šance na jednom ze svých nejlepších turnajů. Grandslamové semifinále si pak ještě zahrál 
dvakrát ve Wimbledonu, s Murrayem a Federerem už nicméně v letech 2016 a 2017 neuhrál ani jeden set. 
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jiří novák 
Bývalý hráč elitní světové desítky 
a daviscupový reprezentant ČR

„Tomáš už zdravotně nebyl schopen 
hrát tenis, na který byl zvyklý v po-
sledních deseti letech. Je mi to hroz-
ně líto, ale nemá se rozhodně za co 
stydět, naopak prožil skvělou kariéru. 
Po deset let to byla absolutní česká 
tenisová jednička a mám pro něj jen 
slova chvály. Byl jsem navíc u toho, 
když začínal. Společně jsme natré-
novali spousty hodin a po několik let 
jsem ho potkával na okruhu i v Davis 
Cupu. Jsme dodnes výborní kamará-
di a celý život jsem mu přál úspěch.“

boHDan uliHraCH
Bývalý daviscupový reprezentant ČR 

„Byla to obrovská osobnost. Karié-
ru měl neskutečnou. Navíc byl do 
32 až 33 let zdravý. Sedm, osm roků 

byl nepřetržitě v desítce, pravidel-
ně hrál Turnaj mistrů. Jeho výkony 
v Davis Cupu jen potvrzovaly to, 
jaký to byl výjimečný hráč. Po dvou 
titulech se už samozřejmě dalo 
pochopit, že se orientoval více na 
vlastní kariéru a chtěl dosáhnout na 
vysněný grandslamový titul, což se 
mu bohužel nepovedlo.“

Ulihrach o jeho debutu v DC
„Pamatuji si, jak debutoval na Davi-
sově poháru v Thajsku, protože tehdy 
to byl pro mě poslední reprezentační 
start. V té době byl Tomáš těsně za 
stovkou a hrával challengery. Vzpo-
mínám, jak na nějaké tiskové konfe-
renci týmu nám kapitán Cyrda Suk 
při představování hráčů říkal, že když 
se dřív mluvilo o bum, bum Beckero-
vi, tak se v blízké budoucnosti bude 
mluvit o tom, že přijde bum, bum 
Berdych. Už v osmnácti letech byl 
urostlý a hrál výborně. Za rok ostatně 
v Aténách porazil Federera.“

vlaDislav šavrDa
Hlavní manažer I. ČLTK Praha

„Tomáš prožil úžasnou kariéru prak-
ticky už od svých osmnácti let. Zrov-
na se koukám na fotku před sebou, 
jak tu vyhrál Prague Open ve čtyřhře. 
Byl spoustu let v desítce, aniž by 
z ní vypadl. To se povede máloko-
mu. Podle mého názoru ukončil 
kariéru v pravý čas. Někdo to neumí 
a pak se trápí na 60., na 80. a poz-
ději na 150. místě a zároveň už není 
schopen předvádět svůj nejlepší 
tenis. Tomáš sám cítil, jak je na tom 
zdravotně i po stránce motivace. Je 
mu 34 let a bude chtít určitě založit 
rodinu a případně si užít své těžce, 
ale zaslouženě vydělané peníze.“ 

klára suCHoň 
koukalová
Bývalá hráčka a komentátorka 
tenisu na O2 TV Sport

„Končí jeden z nejlepších tenistů 
všech dob. Obdivovala jsem jeho 
agresivní herní styl a techniku úderů. 
Byl nesmírně stabilní, podával vyrov-
nané výkony a byl skoro celou kariéru 
v TOP 10. Bohužel hrál v nejtěžší mož-
né éře, a nepovedlo se mu tak získat 
grandslam. To ale vůbec nevadí. 
I tak byla jeho kariéra ojedinělá. Na 
podobně dobrého hráče klidně mů-
žeme čekat i několik let. Kdoví, zda 
se ho někdy vůbec dočkáme. Přeji 
Tomášovi hezký ‚tenisový důchod‘ 
a smekám před jeho úžasnou jízdou.“

raDek štěpánek
Bývalý hráč elitní světové desítky 
a dvojnásobný vítěz Davis Cupu

„Tomáše jsem poprvé spatřil v Prostě-
jově. Už tehdy měl postavu, jakou má 
i dnes. Měl úžasnou hru založenou na 
obrovské síle a razanci a zároveň byl 
velmi disciplinovaný. To, že se mu po 
většinu kariéry vyhýbala zranění, bylo 
dáno i tím, jak se o sebe staral. V Da-
vis Cupu jsme si sedli parádně. Mož-
ná i proto, že jsme oba byli úplně jiní 
herně i povahově. Zapadli jsme do 
sebe jak dvě ozubená kolečka. Kdy-
bych měl padesát procent z Tomáše 
a on padesát procent ze mě, možná 
bychom oba získali i grandslamový 
titul ve dvouhře.“ 



ŘECKÉ TRUMFY:
SERVIS NA TÉČKO 
A NEZDOLNÝ 
BEKHEND

TOP ZÁPAS

TexT: JAN HOMOLKA / Foto: PROFIMEDIA, ATP

Zápas, který naznačuje možnost 
generační výměny. Mladí střelci se 
v Londýně chopili zbraní a předvedli 
ve finále velký zápas plný zajímavých 
momentů. Oba odehráli velmi dobrý 
mač, ale nalézáme dva důvody, které 
dotáhli STEFANOSE TSITSIPASE (21) 
až na úplný vrchol. Navíc by to mohl 
být jen začátek show, po velkolepém 
londýnském večírku si brousí zuby 
na grandslam.

TSITSIPAS – THIEM 6:7(6), 6:2, 7:6(4)
StAtIStIKA FINÁLE (2:35) TSITSIPAS THIeM

esa 9 8

Dvojchyby 0 3 

1. servis 62 % 69 %

Zisk míčů po 1. servisu 83 % 71 %

Zisk míčů po 2. servisu 62 % 52 %

odvrácené brejkboly 3/4 7/10
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Hrál životní zápas, nejdůležitější set v kariéře pod velkým 
tlakem. Přesto Řek nevyrobil za 35 minut v kuse jedi-
nou chybu na bekhendu. to byl jeden z hlavních důvo-

dů, proč finále proti thiemovi otočil. „Nechápu, kde se to ve 
mně vzalo a proč mi to takhle létalo,“ nevěřil po finále trium-
fátor. Právě výrazně zlepšená hra z bekhendu byla zlomovou 
změnou vyrovnaného finále. V prvním setu zahrál první řecký 
šampion ze závěrečného turnaje 34 úderů z bekhendové 
strany. Z toho si načetl pouze jeden vítězný úder. Proti tomu 
měl osm nevynucených chyb. Navíc z bekhendu přišla i chyba, 
která rozčísla první dějství za stavu 6:6 v tie-breaku. Kdo však 
čekal, že tahle chyba zanechá na bekhendu negativní dojem, 
šeredně se mýlil.

35 MINUT BEZ CHYBY
Na startu druhé sady se totiž tsitsipas nesložil. Ba naopak. 
Posilněn dobrou sezonou nebo také rok starým triumfem 
v Miláně, odstartoval svoji show z bekhendu. Až do první hry 
třetího setu totiž neudělal ani jednu (!) chybu z bekhendové 
strany. Jednalo se o devatenáct přesných míčů. Za tu dobu 
natropil naopak Rakušan ve stejné herní statistice jedenáct 
omylů a z bekhendu si nepřipsal ani jeden winner. A podobný 
výkaz nabídl také rozhodující set a hlavně tie-break, který roz-
hodoval o tom, kdo celý turnaj vyhraje. Mimochodem, stalo se 
tak teprve potřetí v historii turnaje. tie-break rozhodoval v roce 
1988, kdy proti sobě stáli Becker a Lendl, a také v roce 2005, 
kdy o trofej zápolili Roger Federer a Argentinec Nalbandian. 
V klíčovém tie-breaku se tsitsipas opřel do bekhendu sedm-
krát a nechyboval ani jednou. Zatímco thiem si neodpustil dvě 
chyby z bekhendové strany. I tenhle rozdíl převážil turnaj na 
stranu nejmladšího vítěze od roku 2001, kdy se radoval Lleyton 
Hewitt. tsitsipas se stal šestým nejmladším šampionem his-
torie turnaje. Celkový poměr chyb z bekhendu se zastavil na 
15:26 ve prospěch vítěze. 

VARIACE SERVISŮ NA TÉČKO
Ještě jeden zásadní trumf vytáhl mladý Řek v honbě za vý-
hodou ve finále. Podání do středu kurtu. Jak ukazuje tabulka 
servisu, thiem si za celý zápas nenavykl na podání na téč-
ko. Za celý zápas po returnu prvního podání tímto směrem 
dokázal vymodlit pouhopouhé dva míče. Navíc nezářil ani na 
returnu při servisu ven z kurtu. tsitsipas přitom na tělo prak-

ticky nepodával. Vlastně to ani nepotřeboval, 
nač by měnil to, co bezmezně fungovalo. 

Zleva na téčko byl navíc stoprocentní po 
prvním podání. Všech šestnáct prvních 

servisů skončilo bodem 
pro Řeka. I to jsou věci, 
které ho dovedly k životní-
mu titulu. „Ale mým snem 
je grandslam. A vím, že to 
přijde, mám na to,“ tvrdil 
po zápase. A není důvod 
o jeho sebevědomém 
prohlášení pochybovat. 
Rodí se nový šampion.

Článek vznikl za použití 
údajů analytika Craiga 
O´Shanessyho. 

1. SERVIS TSITSIPASE POČET SERVISŮ „IN“     ZÍSKANÉ MÍČE ÚSPĚŠNOST (%)

Zprava ven z kurtu 20 15 75

Zprava na tělo 2 2 100

Zprava na téčko          12 10 83

Zleva ven z kurtu 8 5 63

Zleva na tělo 1 1 100

Zleva na téčko 16 16 100

Celkem na téčko 28 26 93



TA PRVNÍ 
ČERNOŠSKÁ 
MISTRYNĚ

PŘÍBĚH

TexT: JAN HOMOLKA / Foto: PROFIMEDIA, BBC, INTERNET

Všechno bylo bílé. Míče, oblečení, boty, 
ponožky i lidé. Tak pamětníci vzpomínají na 
padesátá léta minulého století. Jenže vítězka ne. 
Příběh ženy, která vyrůstala v Harlemu, 
je průlomovým milníkem tenisových dějin. 
První Afroameričankou s grandslamovými tituly 
se stala ALTHEA GIBSONOVÁ (1927–2003). 
Nakonec zapsala ve dvouhře pět grandslamů 
a na její odkaz navazuje třeba i Venus Williamsová.
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Byla zapomenutou 
průkopnicí, nyní se 
ale ledy pohnuly 

a dostává se jí uznání 
alespoň po smrti.



„Jsem hrdou pokračovatelkou 
Althey,“ prohlásila dnes už 
také legendární šampionka. 

Nyní už představa, že by ona, ale 
i Gauffová či Serena nemohly hrát 
na turnaji kvůli barvě pleti, zní jako 
utopie či varování. V první polovině 
dvacátého století to však byla re-
alita. Gibsonová poprvé startovala 
na US open v roce 1950 a prolo-
mila bariéru. Bylo jí 23 let a stala se 
první Afroameričankou na slavném 
domácím turnaji. Během letošního 
vydání US open jí odhalili symbolicky 
před arénou Arthura Ashe bronzo-
vou sochu. Pocta působí také jako 
memento na dobu, kdy společenská 
segregace byla běžnou denní rutinou 
nejen v Americe. okamžitě po premi-
éře ve Forest Hills otevřela svůj účet 
také ve Wimbledonu. A začala velká 
kariéra. I tak ale za svého života neby-
la dostatečně uznána a žila v chudo-
bě. „Byla zapomenutou průkopnicí, 
nyní se ale ledy pohnuly a dostá-
vá se jí uznání alespoň po smrti,“ 
popisuje Bob Davis pro BBC. ten je 
bývalým sparingpartnerem hvězdy 
a v současnosti historikem, který se 
zaobírá vývojem tenisu s důrazem na 
hráče a hráčky tmavé pleti. „Historie 
černého tenisu je historií americké-
ho tenisu,“ doplňuje. 

ZROD HVĚZDY V HARLEMU
Deset mil od areálu Flushing Mea-
dows přes Queens a East River se 
nachází Harlem. Místo, které je 
kulturním i sportovním epicentrem 
černošského života, napsalo mnoho 
krásných i méně úsměvných kapitol. 
Navzdory tomu, že historická identita 

Harlemu se mění, široké bulváry s re-
stauracemi a obchodníci prodávající 
cokoli stále utvářejí nenapodobitel-
nou atmosféru pořád ještě afroame-
rického místa. Stále platí, že něco 
málo přes 60 % obyvatel je afroame-
rických. Dcera pronásledovaných 
Althea Gibsonová není rodačkou, 
ale do Harlemu je její story zasazena 
velkou měrou. Narodila se na bavlně-
ných polích v Jižní Kalifornii v malém 
městečku Silver. ta byla dlouhou 
dobu jedním ze symbolů otroctví 
a vykořisťování. ostatně podobně 
začínal i příběh Richarda Williamse, 
architekta superslávy svých dcer. 

Gibsonové a její rodině otevřel náruč 
právě Harlem. Vyrůstala v malém 
bytovém domě v západní ulici číslo 
143. Mezi Lenox Avenue a Sedmou 
denně začala pilovat údery. Z ulic 
se stávaly, jak bývalo zvykem, bojiště 
či sportovní arény. Dnes, podobně 
jako všude ve světě, halekající děti se 
sportovním náčiním hledáte marně. 
tehdy to byl ryk, který se rozléhal 
široko daleko. Desítky černošských 
dětí pokřikovaly, běhaly, zlobily, ale 
hlavně sportovaly. tady dělala poz-
dější legenda první tenisové krůčky. 
Malý kurt, malé náhražky raket, ale 
velké srdce a obrovský zápal. Milovala 
atletiku, basketbal a také stolní tenis. 
tak vypadal start. Naštěstí se obje-
vil někdo, kdo malou Altheu vytáhl. 
Buddy Walker byl organizátorem dění 
na 143. ulici a pozoroval atletickou 
postavu, sílu a fyzickou výbavu dívky. 
A také její vyspělost. Neváhal a coby 
kapelník harlemského klubu dokázal 
rozpoznat i tenisové nadání. odvedl 
ji do tenisového klubu Cosmopolitan. 
ten byl určen pro černou střední třídu 
v západním Harlemu. 
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V téhle ulici Althea vyrůstala.



CESTA NA US OPEN
A začal trénink. Dalším osudovým 
chlapíkem byl Fred Johnson. Jedno-
ruký trenér rozpoznal okamžitě silné 
stránky mladé tenistky a určil, že 
její největší předností bude atletic-
ký styl tenisu a síla servisu. Právě za 
tohle rozhodnutí mu časem musela 
být vděčná. Gibsonová hrála agre-
sivně už tehdy. tím na kurtu trápila 
právníky, vědce a další členy „černé“ 
smetánky té doby. ti jí proháněli na 
kurtu a společně s tím chtěli učit eti-
ketě. to ale moc dívce, která se ne-
styděla přespávat v metru, nevonělo. 
Byla vzpurná. Na kurtu i v životě. Ale 
už tehdy bylo jasné, že to, co zname-
ná pro baseballisty Jackie Robinson, 
může být pro tenisty Althea. Robin-
sonovo číslo 42, prvního černocha 

v MLB, je dnes vyřazeno a nesmí ho 
už nikdy nikdo použít. Jeho příběh 
odstartoval 15. dubna 1947, ten 
tenistky o tři roky později. Althea má 
magické datum 25. srpen 1950, kdy 
porazila Barbaru Knappovou v prv-
ním kole 6:2 a 6:2. Posléze trvalo 
dlouhých 43 let, než se Afroameri-
čanka mohla radovat z dalšího titulu 
na US open, když to dokázala Venus. 
Gibsonová ale nedominovala pouze 
na kurtu, prolomila i další bariéry. 
V srpnu roku 1957 byla na obálce ča-
sopisu time a o pár týdnů později se 
usmívala i z titulu Sports Illustrated.

Ještě předtím ale musela vyhrávat 
a dokazovat svůj ohromný talent. 
A také se na US open dostat. Ne 
herně, ale přes opovržení. Černo-
ši tehdy měli svoji federaci, hráli 
turnaje pod hlavičkou AtA. „Bylo to 
normální. Co bychom tam dělali?“ 
vzpomíná Davis, který také vyrůs-
tal v Harlemu. „Nejčastější otázka 
u nás byla, zda a kdy konečně 
bude moci hrát se všemi lidmi, bylo 
to ponižující,“ dodává. Nikdo z výbo-
ru o tom nechtěl slyšet. objevila se 
však velká bojovnice. Rozená vítězka 
a majitelka osmnácti grandslamů 
z meziválečné doby Alice Marbleo-
vá. tu osud také nešetřil. Při válce 
ztratila milovaného manžela a při 
autonehodě potratila. Velká žena se 
nebála. „Konec pokrytectví, tenis je 
hra gentlemanů a dam, tak si na 
nic nehrajme,“ prohlásila nebojácně 
a poslala klíčový dopis. V něm se 

zasadila o rostoucí tlak, pod kterým 
nakonec bylo ustoupeno. „My si 
mohli říkat všechno, ale nikdo nás 
neposlouchal. Jenže dopis od ta-
kové persony už měl váhu, které se 
nedalo čelit,“ vzpomíná Davis. Ko-
nečně mohla na US open! o výhře 
nad Knappovou už byla řeč, ve dru-
hém kole na ni čekala šampionka 
z Austrálie a světová jednička Louise 
Broughová. Když Althea odvrátila 
posměšky a bojovala jako lvice, při-
šla apokalypsa. Na vrcholu stadionu 
ve Forest Hills v Queensu, kde se 
tehdy hrálo, bylo 11 kamenných orlů. 
Jeden byl zasažen bleskem a spa-
dl. Strhla se ohromná bouře, která 
zničila celý hrací den. Když se druhý 
den už za sluníčka vrátila na kurt, 
byla pomalá, ztratila momentum 
i dobře rozehraný zápas. „Jako by jí 
to tenisoví bohové nepřáli,“ usmívá 
se s odstupem času kdysi sedm-
náctá hráčka světa Leslie Allenová. 
ta v roce 1981 vyhrála jako první 
Afroameričanka od dob Gibsonové 
turnaj na profi okruhu. Gibsonovou 
ale nic nemohlo zastavit. Ačkoli na 
grandslam si musela počkat dalších 
předlouhých šest roků. Velká sláva 
přišla v roce 1956 na French open. 
Celkem si přivlastnila pět titulů vel-
ké čtyřky ve dvouhře a konec pade-
sátých let byl její. Nejslavnější výhra 
přišla v roce 1957 ve Wimbledonu. 
Po návratu vítalo šampionku na sto 
tisíc lidí podél Broadwaye. Už za rok 
ale ukončila kariéru! 
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Gibsonová zdraví fanoušky na vrcholu slávy.

Návrat ke kořenům.



TĚŽKÁ DOBA PO KARIÉŘE
Každý úspěch může být draze vykou-
pen. Po ukončení tenisové kariéry se 
nestáhla do ústraní. Zkoušela zpívat, 
vystupovala po boku Johna Way-
na a stala se také první černoškou 
na profesionálním golfovém poli. 
tohle období ale nemělo dlouhého 
trvání. „Myslím si, že svět, a zejmé-
na Amerika nebyla připravena 
uctívat Gibsonovou tak, jak je dnes 
běžné. Bylo to smutné,“ sype popel 
na tehdejší situaci Katrina Adam-
sová, která stála v čele UStA. tehdy 
neznamenal úspěch v tenisu miliony 
a daně, potraviny, nájem se musely 
platit. Byla outsiderkou stejně jako 
jiná hráčka Buxtonová, o které bude 
ještě zásadní řeč. obě se potýkaly se 
stejným problémem, který je ne-

vratně spojil. Althea byla samotářka. 
Nikdo ji nenaučil, jak se chovat, jak 
vystupovat. Byla samorost. občas 
řekla něco, co neměla. A ani si to 
neuvědomovala. „Dělala sem tam 
nějaký problém, uměla být hrubá, 
ale nemyslela to zle. Měla velké srd-
ce, jen neuměla spoustu věcí, které 
neměla kde získat“, vypočítává poz-
dější velká kamarádka. obě milovaly 
solené hovězí maso. I to je, kromě 
přehlížení okolí, spojilo. I proto spolu 
vyhrály debla v roce 1956 ve Wim-
bledonu i na French open. „Jasně 
jsme byly nejlepší, nemusely jsme 
nic. Říkám jí, že si zkusíme čtyřhru,“ 
vypisuje dnes neuvěřitelnou historku. 
„Odpověděla, že jasně, ale že se jí na 
to nikdy nikdo neptal, tak je pře-
kvapená.“ takhle vzniklo partnerství, 
které ale netrvalo dlouho. Buxtonové 
zápěstí nevydrželo a za rok ji poslalo 
do tenisové penze. Netrvalo dlouho, 
a to samé čekalo na Altheu. Možná 
nebyla úplně spokojena s tím, že se 
ledy nehýbaly tak rychle. Rozhod-
ně také neměla vyděláno, finance 
nebyly v klidném stavu. Ani v otázce 
peněz ji nikdo nevychoval. Cokoli 
mohla, tak utratila.

SMUTNÉ STÁŘÍ SAMOTÁŘKY
Na uznání Gibsonová čekala dlou-
ho. Dá se říci, že se ho nedožila. Je 
po ní pojmenován seniorský turnaj 
v Chorvatsku, ale jinak bylo ticho po 
pěšině. to se změnilo na letošním 
US open. Americká tenisová federa-
ce odhalila velkou sochu Gibsonové 
těsně u dvorce Arthura Ashe. Stalo 
se tak během prvního pondělí. 
Sochař Eric Goulder demonstroval 
šampionku s hrdým pohledem 
a hlavou zvednutou vysoko. Katrina 
Adamsová, první Afroameričanka 
v čele UStA, popisuje, kde vznikl 
impuls k vytvoření vzpomínky. „Vze-
šlo to od studentek mládežnického 
programu One Love Tennis. Měla 
jsem od nich snad padesát dopisů, 
proč jsme ještě Altheu nevyzna-
menali tímto způsobem.“ Dokonce 
přišel i jeden bizarní nápad. „Za-
sloužila by si alespoň jméno na 
stojanu pro hot dogy,“ usmívá se 
bývalá šéfka americké federace. 
„A věděli jsme, že si zaslouží víc,“ 
dodává. „Je to moc dobrá věc. 
Zlepšila život mnoha lidem a byla 
to velká dáma,“ líčí zásluhy přítel-
kyně tenistky a také bývalá profesio-
nálka Angela Buxtonová. „Nemohla 
jako černá ani do hotelu, nemohla 
pít ze stejné fontány jako ostatní, 
to vše ale pomohla 
výrazně změnit.“ Ne 
vždy si ale věděla 
rady. „Moc hos-
podařit neuměla 
a měla obrovské 
zdravotní problé-
my, v roce 1995 
mě prosila o 1500 
dolarů, aby přežila 
další měsíc,“ popi-
suje špatnou situaci 
kamarádky. telefo-
nát ale spíše začínal 
tím, že se chtěla 
rozloučit a pomýš-
lela na sebevraždu. 
Nevěděla kudy kam. 
Pomohla jí několi-
krát. „Chtěla jsem 
jí pomoci postavit 
se na vlastní nohy. 
Musím přiznat, že 
se spousta lidí za-
chovala fantasticky 
a z celého světa 
přišla podpora, 
když se lidé dozvě-
děli o jejích pro-

blémech,“ vzpomíná. Když bylo US 
open, trávily spolu celé dny a oteví-
raly u kávy dopisy z celé zeměkoule. 
Nebyla na tom dobře, v osmde-
sátých letech dvakrát krvácela do 
mozku, v roce 1992 prodělala mrt-
vici. tenisové organizace ji nechaly 
napospas. Lidé však ne a za pomoci 
právě Buxtonové shromáždily ne-
uvěřitelný jeden milion dolarů na 
léčbu. „Kromě toho si ale musela 
dopřát velkou televizi a Cadillac,“ 
směje se kolegyně. osud bývalé 
mistryně široké veřejnosti lhostejný 
nebyl. Na začátku roku 2003 tělo 
ustálo infarkt, ale 28. září 2003 
Gibsonová vydechla naposledy ve 
věku 76 let po infekci dýchacích 
cest a problémech s močovým mě-
chýřem. Její tělo bylo uloženo na 
hřbitově v orange u prvního man-
žela Willeho Darbena. 
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První opravdové kurty Althey.

Prostor před dvorcem Arthura Ashe 
zdobí už i také Althea Gibsonová.

Moc hospodařit 
neuměla a měla 

obrovské zdravotní 
problémy.



ROZHOVOR
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Nikdy neříkej nikdy, 
ale nyní mám jiné cíle 

a nedovedu si představit, 
že bych se někdy vrátila 

na kurty.



HLAVNÍ PLÁN JE 
NEMÍT PLÁN

Je pár dnů po vašem ohlášení kon-
ce kariéry. Kde hledat ten hlavní 
důvod konce?
„Byla jsem vždy hráčkou, která vše 
dělala naplno a do všeho dávala sto 
procent. A tím pro mě vše bylo fyzicky 
náročné i kvůli výškovému handicapu. 
Každý zápas, každý trénink, takže vy-
střelit z kolotoče tenisu je pro mě nyní 
jak psychickou, tak fyzickou úlevou.“

Jak dlouho zrálo to rozhodnutí?
„Věděla jsem to po French Open, jen 
jsem si to nechávala pro sebe. Plán 
byl nemít žádný plán. Snad si jen 
užít léto, cestovat. Bylo fajn někde 
zůstat jen proto, že zkrátka tam 
zůstat chcete. To byl rozdíl oproti 
tenisu, kdy bylo vše hektické. Najed-
nou absolutní užívání svobody, volna 
a nezodpovědnosti k termínu či času. 
Byla jsem vždy nahoře, měla jsem to 
štěstí a dělala vše, abych byla mezi 
elitou. Pořád jsem se motala kolem 
desítky, dvacítky. Nechtěla bych se 
trápit někde kolem stovky. Otevřeně 
říkám, že to bylo demotivující. Když 
jsem ucítila, že mi to ujíždí a nemám 
fyzické ani psychické síly a srdíčko, 
tak jsem měla jasno. Věděla jsem, že 
chci skončit dříve, než bych se trápila. 
I proto to rozhodnutí přišlo a beru 
jako umění včas skončit.“

Tvoříte s partnerem skoro nerozluč-
ný pár. Co se v tomto ohledu mění 
po kariéře?

„Manžel se mnou cestoval na každý 
turnaj několik let a jsme na sebe na-
vázaní. Spíše má můj obdiv. Byl vždy 
při mně v nejtěžších i nejkrásnějších 
chvílích. Možná tomu nebudete věřit, 
ale spolu jsme nyní asi méně, než 
když jsem hrála. Najednou máme 
i jiné aktivity, takže mi to tak opravdu 
přijde. Ponorka v žádném případě 
nehrozí. Byli jsme v Řecku, Chorvat-
sku, Itálii, s kamarádkami v Miláně 
či Paříži, mám vrtuli vzadu a je velký 
rozdíl cestovat za prací a jen tak.“

Jak nyní vnímáte po půl roce tenis? 
Sledujete ho?
„Je to možná paradox, ale já i nyní 
vím, kdo jak hraje a s kým. Když jsem 
vypadla, turnaj pro mě skončil a ma-
ximálně jsem se podívala, kdo to celé 
vyhrál. Nyní se podívám asi i víc, ale 
nečekejte, že se budu dívat na živé vý-
sledky nebo hltat každý míč v televizi.“

Když se otočíte za kariérou, kde je 
ten top moment?

TexT: JAN HOMOLKA / FOTO: PROFIMEDIA, ARCHIV DOMINIKY 

Slovenská šampionka polosmrtí po kariéře trpět nebude. Její konec se zdá býti 
ideálně načasovaný i promyšlený. DOMINIKA CIBULKOVÁ (30) končí v pravý čas, 

její tenisový život se naplnil. Sama přiznává, že odejít v pravý moment je umění. 
Těší se na nový život a návrat v roli matky nepřipadá v úvahu. Menší vzrůstem, 

větší srdcem a emocemi. Takovou si ji budeme vždy pamatovat.

„Poslední míček ve finále Masters. 
Tam mi problesklo, že celý tenisový 
život a práce se smrskly do tohoto 
okamžiku. Tenhle okamžik mi zůstane 
navždycky. A asi i tak budu zapsaná 
v historii a jsem na to velmi pyšná.“

Koho berete jako osudovou sou-
peřku? Li Na? I proto hrajete ve filmu 
o jejím životě?
„Neváhala jsem ani vteřinu, když mě 
oslovili, byla to pro mě čest hrát ve fil-
mu o takové hráčce. S ní jsme odehrály 
mnoho zápasů. Zastavila mě při jed-
nom z nejlepších turnajů. Pak jsem s ní 
ten rok hrála třikrát ještě, hrálo se proti 
ní zle. Ale byla strašně fajn, férová, dob-
rá holka. I mně chybí jako osobnost na 
kurtech, měla jsem ji strašně ráda.“

Už máte představu, co bude nejvíc 
chybět bez tenisu?
„Pro sportovce jako já, je to jasná 
volba. Vím, že mi budou chybět 
výhry. Protože to byla droga, která 
vás drží. Každá výhra má svoji cenu 
a je zaplacena dřinou. Bylo mi jedno, 
zda se hrálo první kolo nebo finále. Já 
jsem si vždy vážila každého vítězství 
a neuvěřitelně mě to nakopávalo. Asi 
tohle je moje jediná obava. Že mi 
budou chybět pocity z výhry.“

Čím je můžete nahradit?
„Uvidíme. Byla jsem jedna z tenistek, 
která měla soukromý život. I jiný život. 
Nežila jsem jen tenisem a jsem za to 
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moc ráda. Nyní se budu věnovat svojí 
akademii, mám kempy, chodím se 
dívat na děti, nechávám to plynout. 
Je čas na to dělat to, co chci a nemít 
plán. Je mi jasné, že přijdou povinnos-
ti a zodpovědnost, ale to má svůj čas.“

Určitě nejsem první ani poslední. 
Co děti?
„No, čekala jsem to, kdy to přijde. 
Myslím tu otázku na mou postavu. 
Byla jsem propíraná, jsem na očích, 
i v bulváru. Prostě jsem měla pár 
kileček navíc, dělala jsem si z toho 
srandu. Bylo to téma asi spíš pro 
ostatní než pro mě.“

Takže?
„No jasně, těším se na to, že to jednou 
přijde. Usadíme se, založíme rodinu 
a bude nás čekat trochu jiný život. 
Jsem na to zvědavá. Skončila jsem po 
22 letech, život sportovkyně je trošku 
jinak hozený. Ale jsem ráda, že mám 
fajn manžela. I díky němu život po 
životě a přechod od tenisu není těžký. 

Navíc mi i pomáhá s financemi. Já 
jsem byla vždy konzervativní.“

Dovedete si představit někdy návrat 
jako matka?
„Pokud bych byla tak dobrá jako 
Serena a měla její potenciál a po 
dítěti byla ve finále grandslamu, pak 
by mě to strašně lákalo. Jenže já vím, 
kolik mě stál každý zápas energie, 
kolik jsem naběhala. U mě by to 
nešlo. Nikdy neříkej nikdy, ale nyní 
mám jiné cíle a nedovedu si před-
stavit, že bych se někdy vrátila na 
kurty. Žádná taková představa v mé 
hlavě není.“

Hodně velkým tématem je vaše kníž-
ka. Jak jste se k tomu nápadu stavěla?
„Už jsem tu nabídku měla dřív, ale cí-
tila jsem, že není ještě vhodná doba. 
A ani jsem nevěděla, o čem psát. Po 
Singapuru se to ale změnilo. Kdo by 
chtěl číst o někom, kdo nic velkého 
nevyhrál? Tam se to zlomilo. Beru 
to jako motivaci a poslání. Nejedná 
se o tenisovou bibli. Navíc autorka 
Andrea Coddington píše krásné 
příběhy, tak jsem ji posléze oslovi-
la. A měla jsem v plánu ji vydat ke 
konci kariéry, proto to trvalo dva roky. 
Andreu znám deset roků a je velkou 
fanynkou tenisu. Znala ten sport, což 
sehrálo velkou roli.“

Jak probíhalo sepisování pamětí?
„Nebyla to žádná legrace. Jsem hod-
ně emotivní člověk a sedávaly jsme 

spolu velmi často. Probíraly jsme hez-
ké i méně pěkné okamžiky a dalo by 
se říci, že jsem pokaždé plakala. Bylo 
to náročné. Rok a půl jsem zvažovala 
konec kariéry. Nakonec to vše sedlo 
časově. Chtěla jsem po sobě něco za-
nechat. Svět sociálních sítí je povrch-
ní. Chtěla jsem, aby fanoušci poznali 
i moji druhou stránku. Nezkreslenou. 
Proto jsem šla s kůží na trh a věřím, 
že upřímnost té knížky zaujme.“

Takže něco ve stylu knihy OPEN 
od Andreho Agassiho?
„Přesně. To je pro mě nejlepší knížka 
o sportu. Zhltala jsem to a tu knížku 
žeru. Nebyla jsem nikdy jeho obdivo-
vatelkou, ale ta otevřenost knížky mě 
dostala. Bylo mi 23 let a věděla jsem, 
že jestli někdy něco napíšu, tak chci, 
aby to bylo takhle otevřené. Aby kníž-
ka vypovídala o tom, jaký člověk je. 
Vzala jsem si velkou inspiraci. Pokud 
lidé vezmou moji knížku jako jeho, 
budu velmi ráda.“

Co je to nejvíc, co o sobě říkáte 
knížkou?
„Že i já jsem jen člověk. Že prožívám 
stejné věci jako každý jiný. Tenis, meč-
boly, turnaje, výhry, prohry, to si pa-
matujete. To bylo jednoduché. Ale ty 
soukromé věci byly jiné. Tam Andrea 
musela zapracovat a trošku ze mě 
stahovat ty vrstvy, abych se otevřela. 
I to, že můžu mít knížku podobného 
ražení, o kterou snad bude zájem, 
mě dělá velmi hrdou.“

Výhry Dominika milovala, i si je dokázala užít a prožít.

Jedna z prvních fotek malé "Domi".
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Vím, že mi budou 
chybět výhry. 

Protože to byla droga, 
která vás drží. 



Slavná doba devadesátých let.
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AO 2014
Grandslamového víťazstva, aby som bola tenisovo ne-
smrteľná, som sa nedočkala, ale na Australian Open 2014 
som bola k nemu veľmi blízko, keď som po prehratom 
finále s Číňankou Li Na dvíhala v slzách nad hlavu tanier 
pre porazenú finalistku. Samozrejme, že som bola pred 
svojím prvým grandslamovým finále napnutá na prasknu-
tie. Darmo som si hovorila, že je to len ďalší zápas. Bolo to 
niečo výnimočné, ťažko opísateľný pocit...

MENtáLNE tRáPENIE 2017
Zlé mentálne nastavenie hráča je jedna vec, a každý z nás 
sa tam niekoľkokrát počas kariéry ocitne, ale ja som sa 
nachádzala v totálnej tme, bez cieľa, bez záchytného bodu, 
bez svetla na konci tunela, navyše ani na štartovacej pozícii 
mi nesvietila zelená, ktorá by ma prinútila, aby som sa pohla. 
Nechcelo sa mi, nevládala som, nevedela som, kam a za čím 
idem, kam smerujem. Panikárila som, celkom som ochorela, 
niekedy som dostávala závraty a vymýšľala som si všelijaké 
výhovorky, scenáre, ako s tenisom prestať. Ale iba v duchu. 

SINgAPuR 2016
Do arény nastúpil pitbul Domi s cieľom rozdrviť súperku 
ako bezbrannú korisť. Kerberová aj na tlačovke povedala, 
že jediná šanca, kde vycítila, že by mohla proti mne niečo 
urobiť, bola, až keď som mala mečbal. Ona celý zápas 
nevedela, kadiaľ cezo mňa. Na začiatku druhého setu sa 
mi začala do hlavy vkrádať myšlienka, že môžem vyhrať 
celý turnaj. 

Nie, nie, nie! hučala som v hlave sama na seba. Hneď 
som tie myšlienky striasla a venovala sa len loptám: Ideš 
sa tu postaviť na ritern a nohami, nohami si to zober. 

O zaujímavé pOnuke Od tajOmnéhO muža
Písali sme si, osobne som ho videla až po Wimbledone. 
Priťahoval ma ako muž aj ako silná osobnosť. Prišlo mi 
od neho pozvanie na jachtu. Išla som sa tam tajne vylie-
čiť. Nikto o tom nevedel. Prvýkrát v živote som si tvrdo-
hlavo postavila hlavu. Nikto ma nemohol zastaviť. Strávila 
som tam štyri týždne, Bolo to fajn. Bez záväzkov, bez 
plánov. To bolo asi tak všetko čo som s mojim ctiteľom 
zažila. Potom sme sa už nestretli. Bolo to krátke, ale do-
dnes na to rada spomínam.
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PAMÁTNÉ VÝHRY OČIMA
DOMINIKY CIBULKOVÉ 

FiNÁLE 
WTA FiNALs 2016

Kerberová 6:3, 6:4

Ten zápas byl ode mě bezchybný. 
První chybu jsem udělala až na 
mečbolu za stavu 5:4 a 40:0 ve 
druhém setu. Hrála jsem s ní pár 
dnů předtím a dokázala se poučit 
a věděla, co mám hrát. Byla jsem 
mentálně a psychicky připravená. 
Odehrála jsem to na sto procent. 

3. koLo 
MoNTrEAL 2008

Děmentěvová 6:4, 6:2

K ní jsem vzhlížela, byla pro mě 
mašina, neuvěřitelná hráčka. Tehdy 
patřila do absolutní špičky a pro 
mě to byla jedna z prvních velkých 
výher. Od začátku křičela na man-
žela, že se proti mně nedá hrát. 
A bylo to tak, hrálo se večer a byl 
to zápas, kdy vám vše vyjde. Věděla 
jsem od začátku, že nepokazím 
míček a za odměnu jsem pak po 
zápase byla v „mekáči“.

sEMiFiNÁLE 
WTA FiNALs 2016

Kuzněcovová 1:6, 7:6, 6:4

Hodně náročné semifinále z mnoha 
důvodů. Čtyřikrát v řadě jsem ji po-
razila, dva týdny před Singapurem 
ve Wu-chanu. Věděla to a hrála od 
začátku vabank. Bývalo to opačně, 
že já jsem ji tlačila, ale to neplatilo 
a najednou bylo 1:6. Za stavu tuším 
1:6, 1:3 jsem cítila, že váhá. Začala 
hrát na jistotu kratší míče, méně 
razantní, trenér mi poradil jednu, 
dvě věci a šla jsem míček po míčku 
za výhrou a pak ji zlomila.

4. koLo 
AusTrALiAN oPEN 2015

Azarenková 6:2, 3:6, 6:3

Parádní zápas na centru v Mel-
bourne. Další nezapomenutel-
ný zážitek. Tím, že se hrálo pod 
střechou, podmínky jsem měla na 
své straně. Vždy jsem měla v hale 
dobrý pocit, vyhrála jsem první 
turnaj v hale a míče jsou rychlejší. 
Obhajovala jsem finále a cítila, že 
musím obhájit body, tehdy jsem 
začala spolupracovat s mentálním 
koučem Radkem Ševčíkem, a to 
se projevilo. Zápas jsem si uhrála 
sama, nic mi nedarovala, byla jsem 
agresivní. Měla jsem tehdy ze sebe 
úžasný pocit.

4. koLo 
WiMbLEdoN 2016

A. Radwańská 6:3, 5:7, 9:7

Jeden z nejlepších zápasů. Nic 
tomu nechybělo, hrály jsme 3:40 
a nakonec ten mač byl vyhlášen 
zápasem sezony. Měla jsem meč-
boly, ona měla pak ve třetím setu 
míč k výhře, mečboly jsem odvrá-
tila. Nikdy na to nezapomenu, byla 
jsem na pokraji fyzických i psychic-
kých sil. Škoda, že jsem druhý den 
hned hrála čtvrtfinále a s Vesnino-
vou byla úplně vyflusaná.

Čtvrtfinále 
FrENcH oPEN 2009

Šarapovová 6:0, 6:2

Před zápasem jsem byla spoko-
jená, byly slzičky štěstí, že jsem ve 
čtvrtfinále, ale trenér mě sjel, že 
mám i na Marii. A věřila jsem tomu, 
byla nabuzená. Hrála jsem obranný 
tenis, vše vyběhala a byla bezchyb-
ná. Až za stavu 6:0, 5:0 a 40:30 mi 
to secvaklo. Porazíš Šarapovovou ve 
čtvrtfinále 12:0? Znervózněla jsem, 
naštěstí jsem to ale rychle ukonči-
la. Výsledek byl naprostá pecka.



KOMENTÁŘ

KIM WIN? 
TOMUHLE NÁVRATU 

HODNĚ VĚŘÍM!

KLÁRA KOUKALOVÁ KOMENTUJE
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TExT: KLÁRA KOUKALOVÁ / FOTO: PROFIMEDIA

Rok 2020 bude pro WTA klíčový. Řada turnajů se potýká s tristní 
návštěvností a ženská túra potřebuje příběhy jako koza drbání. 

A návrat belgické superstar KIM CLIJSTERSOVÉ (36) může být 
jako živá voda. Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky? A co hned třikrát! 

Ač jsem si nikdy v životě nevsadila, na tohohle „koně“ klidně. 

Kim se poprvé loučila s kariérou už 
ve 23 letech. Chtěla rodinu, život. 
Opravdový život, ne ten v kufru, 

po hotelech, letištích a tenisových 
areálech. Kdekdo jí říkal, že se stejně 
vrátí, protože jí tenis bude chybět. Měli 
pravdu. Vrátila se a byl to comeback 
jako tsunami. Po dvou letech a s dce-
rou Jadou jako novou členkou realizač-
ního týmu za zády si jako nenasazená 
hráčka dokráčela pro titul na US Open. 
A pozor, byl to teprve její třetí „come-
backový“ turnaj. Prostě hvězda! V roce 
2011 se vrátila na trůn světové jedničky 
a stala se první mámou, která si s dítě-
tem v náruči dokráčela pro post hráčky 
číslo jedna. Měla splněno. Pokud se 
jí hlavou honily myšlenky, že odešla 
k mateřství od nedodělané práce, 
teď byla její tenisová mise kompletní. 
V roce 2012 ohlásila po „haškovsky“ 
(Dominátor promine) další, definitivní 
tečku za úchvatnou tenisovou jízdou. 
Bylo jí 29 let. Znovu se z ní stala mami-
na na full time úvazek a porodila dva 
syny Jacka a Blacka. 

KIM JE NEJLEPŠÍ!
Možná mi nebudete věřit, ale od 
startu mé komentátorské kariéry jsem 
si při zápasech několikrát řekla: „Jooo, 
kdyby se vrátila taková Clijstersová, 
ta by ještě dokázala věci.“ A skutečně. 
Po sedmi letech na sociálních sítích 
oznámila: „Lidi, já se vracím. A myslím 
to smrtelně vážně.“ Podle svých slov 
přemýšlela dlouho kvůli rodině. Láska 
k tenisu ji ale opět přemohla a ona se 
znovu vrátí do kolotoče WTA. Kdo mě 
zná, tak ví, že Kim považuji za nejlepší 
hráčku, proti které jsem kdy nastou-
pila. A to jsem nastupovala proti 
hodně velkým legendám a tenisovým 
superstar. Prostě to tak cítím. Ještě 
dnes, když si vzpomenu na zápasy 
proti ní, není mi moc dobře. Raději 
desetkrát proti Sereně, než jednou 
proti Kim. Chápu, že sto lidí má sto 
názorů, ale já to takhle prostě mám. 
Tenisový život mi nadělil čtyři zápasy 

proti Belgičance. Nikdy jsem neuhrála 
ani set, bylo tak těžké jí „zabít“ míč. 
A věřte, že já měla pořádnou ránu. 
Kim vždy zdobila skvělá rychlost po-
hybu i myšlenky. Po kurtu se přesou-
vala takovým způsobem, který nejen 
mě často doháněl k šílenství. Jak 
ona dokázala využít dokluz, panečku 
dokonalost. I na betonu. S odstupem 
času se na to dívám s obdivem, ale 
při vzájemných zápasech to obdiv 
z mé strany rozhodně nebyl. Kim není 
žádná věž, měří 174 centimetrů, i tak 
si uměla hodně pomoci servisem. 
I to byla její velká zbraň. 

VZPOMÍNKA NA TATÍNKA
Když bylo Kim 22 let, jezdil s ní často 
tatínek Leo Clijsters, bývalý vynikající 
profesionální fotbalista. Byl velice 
komunikativní, s každou tenistkou se 
bavil, smál a snažil se radit. Pamatuju 
si, jak v Lucembursku na turnaji si ke 
mně sedl a říká mi „Kolik ti teď je let?“ 
Tak jsem mu řekla, že je mi třiadvacet 
a jsem o rok starší než Kim a on mi 
opáčil: „Sakra! Co tady děláš ještě? 
Máš mít rodinu, děti, a ne se tady ho-
nit na starý kolena za žlutým nesmy-
slem.“ Daleko větší smysl mělo podle 
něj založit rodinu. Teď už chápu, proč 
Kim ukončila první kariéru v pouhých 
třiadvaceti letech. Jak řekl otec Leo, 
na stará kolena. Bohužel, otec Kim 
v lednu roku 2009 podlehl rakovině 
plic, která se mu vrátila po čtvrt století. 
Byl by nesmírně hrdý na to, co se po 
jeho smrti znovu povedlo milované 
dceři – tři vítězné grandslamy jako ma-
minka, a navíc světová jednička.

 

WTA JI POTŘEBUJE
Slyšela jsem názory, že se ženský 
tenis za posledních sedm let ob-
rovsky změnil, zrychlil a že moc lidé 
nechápou, proč se Kim vrací. Nejsem 
úplně fanynka tenisových návratů, 
například návrat Marion Bartoliové 

Autorka je bývalou profesionální 
tenistkou, nyní komentátorkou 
O2 TV Sport.
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se mi od začátku vůbec nelíbil. Ve 
finále k němu ani nedošlo. Francouz-
ka měla obrovskou nadváhu a bylo 
jasné, že s tímhle v profesionálním 
tenise rozhodně neuspěje. Taťána 
Golovinová, bývalá hráčka dvacítky, se 
také vrací zpět na okruh jako tenisová 
maminka. To jsou ale návraty, kterým 
opravdu moc šancí nedávám. U Kim 
je to z mého pohledu úplně jiné. 
Protože z vlastních zkušeností vím, že 
vždy hrála extrémně rychle a skvěle 
se pohybovala. Nemusí se bát, že by ji 
tenisový vlak ujel. Rozhodně se nedá 
říci, že v současné době je na vrcholu 
hráčka, která by byla o tolik lepší než 
Clijstersová, Heninová, Davenportová, 
Li Na, Capriatiová, Hingisová či sestry 
Williamsovy. Možná i tohle je důvod 
návratu. Nevidí tam osobnost nebo 
soupeřku, která by pro ni byla až 
tak nepřekonatelná.

Nuže! Už ať je tady sezóna 2020. 

Nikdy jsem proti ní 
neuhrála ani set, 

bylo tak těžké 
jí „zabít“ míč.



SERVIS
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KOČKA

POP
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TETOVÁNÍ
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AUTO
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PIERCING

VÍNO

ČAJ

V OBCHODECH
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KOLO

NOC

MESSI

ne
bo

JANA 
HERNYCHA

VOLBA 

Dotáhl to do elitní šedesátky žebříčku ATP. 
Jeho hra platila hlavně na travnatém povrchu, 

kde hrál kvalitně JAN HERNYCH (40) až do konce 
kariéry. Poté se dal na trenérskou dráhu a podílel 
se na životní jízdě Markéty Vondroušové do finále 
posledního French Open. Tady je v modré barvě 

volba finalisty turnaje v ´s-Hertogenboschi!

TExT: JAN HOMOLKA / FOtO: PROFIMEDIA

VOLBA
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CHILSKÝ TANK 
VE STOPÁCH 

SLAVNÝCH PŘEDKŮ

PROFIL

Když se řekne tenisová velmoc, 
většina zasvěcených si okamžitě 
vzpomene na některou z ev-

ropských zemí nebo na Spojené státy 
americké. Pokud bychom měli hledat 
nějakou takovou na jihoamerickém 
kontinentě, prakticky s jistotou zamí-
říme do Argentiny. Jenže také její sou-
sedi z Chile už dokázali vyprodukovat 
celou řadu kvalitních hráčů. Světovou 
jedničku Marcela Ríose, olympijského 
vítěze Nicolase Massúa nebo grand-
slamového finalistu Fernanda Gonzá-
leze. V jejich stopách nyní kráčí nový 
talent – Cristian Garín.

InspIrace olympIádou
I když se sportovní touhy většiny 
jihoameričanů včetně Chilanů upí-
nají spíše k fotbalu, v bitvě o pozici 
sportovní dvojky tenis úspěšně válčí. 
Garín poprvé sáhl po raketě už ve 
dvou letech a ve čtyřech už tréno-
val. K tomu ho vedli především jeho 
dychtiví rodiče, kteří sami bílému 
sportu obětovali poměrně dost času. 
Už v osmi letech navíc mohl u te-
levize hltat obrovský úspěch svých 
slavných předchůdců na olympij-

ských hrách v Aténách. Massú zde 
senzačně opanoval soutěž ve dvou-
hře a společně s Gonzálezem navíc 
sáhl po zlaté medaili i v deblu.

Mezi juniory rodák z Iquique vyni-
kal. Společně se svými kolegy Bas-
tianem Mallou a Sebastianem Santi-
baňezem dokonce vyhrál i světový 
šampionát do čtrnácti let. V roce 
2012 navíc přidal cenný triumf na 
prestižním juniorském podniku 
Eddie Herr International a v žebříč-
ku juniorů mu patřila zasloužená 
pozice v první desítce. 

O rok později pak dosáhl na svůj 
nejcennější mládežnický výsledek. 
Na nebývale nabité juniorce French 
Open, kde startovali třeba také 
Alexander Zverev, Karen Chačanov, 
Borna Čorič nebo Nick Kyrgios, si 
Garín nečekaně došel až pro titul. Tou 
dobou už navíc patřil mezi jednoho 
z nejmladších hráčů, který kdy do-
kázal vyhrát zápas na turnaji ATP ve 
Viňa del Mar. V šestnácti letech totiž 
porazil v prvním kole Srba Dušana 
Lajoviče, v tom druhém pak vypadl 
po velkém boji s Francouzem Jéré-
mym Chardym. Hrnuli se i sponzoři, 
kteří mu ještě před dosažením plno-
letosti věnovali osobní automobil. 

TExT: RADEK BARKMAN / FOTO: PROFIMEDIA

Úspěšný junior, který přehrává své vrstevníky a ve své kategorii patří ke špičce. 
Tato vizitka ale automaticky neznamená úspěch ve světě profesionálního sportu, 

tím spíše v tenisu. Své o tom ví i chilský talent CRISTIAN GARÍN (23), 
který po zářné mládežnické pouti v prvních letech mezi dospělými tvrdě narážel. 

Dokázal se ale zocelit a teď už si nahlas říká o zaslouženou pozornost.

prodej domu a přesun 
do Španělska
Za jeho obrovským talentem však stojí 
také velká podpora ze strany rodičů. 
Ti se totiž pro svého syna obětovali, 
prodali dům a přestěhovali se do Špa-
nělska, kde Cristian tenisově vyrůstal 
v akademii Rafaela Nadala. Také oni 
s ním pak museli prožívat těžké chví-
le, kdy se nedařilo navázat na úspěš-
nou juniorskou kariéru také mezi 
dospělými. „Má spoustu zbraní 
jako hráč, ale málo jako člověk. 
Chybí mu víra v úspěch, větší 
zarputilost nebo odhod-
lání,“ přisadil si také 
Nadalův strýc Toni.

Zpočátku se však 
životopis mladého 
Chilana ubíral po 
přechodu mezi 
dospělé stan-
dardním smě-
rem. Trnitá cesta 
vzhůru předsta-
vovaná bojem na turnajích série 
Futures a v lepším případě challen-
gerech nicméně potká na okruhu 
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každého. Až do dubna roku 2015 se 
Garín podle očekávání žebříčkem 
pomalinku posouval. Dostal se až na 
začátek třetí světové stovky a vysloužil 
si právo startovat v kvalifikaci French 
Open. Tady se ale jeho postup zadrhl. 
Smutně posléze sledoval, jak se jeho 
vrstevníci, které kdysi coby junior 
porážel, v dospělém tenise rychle 
etablovali. Zverev, Čorič i Kyrgios byli 
pevně usazeni v elitní stovce, posled-
ní dva jmenovaní dokonce v padesát-
ce. Garín zachraňoval pro něj mrzutý 
rok 2015 semifinálovou účastí na 
challengeru v Buenos Aires, žebříček 
mu ale přisoudil až 326. místo.

protI jsou vŠIchnI 
Chilan v těchto měsících prožíval 
tvrdý pád na zem. Divoká životní 
dráha ho po opojných juniorských 
výsledcích posílala nekompromisně 
k zemi. V prvních měsících následují-
cího roku však po malinkém zmrt-
výchvstání na turnaji série Futures 
přišel další nepříjemný moment. 
Po hořkém vyřazení v prvním kole 
domácího challengeru se zkušeným 
Španělem Rubénem Ramírezem 
Hidalgem se na něj zaměřil místní 
deník La Tercera. Na titulní straně po-
pisoval, jak zlomený Garín, obklopený 
svými přáteli, po utkání bezmocně 
dvě a půl hodiny seděl na zemi 
a se slzami v očích propadal skepsi. 
Periodikum tehdy ohodnotilo Garína 
jako psychologicky neperspektivního 
hráče. Poslední měsíce však ukázaly, 
jak se redaktoři šeredně mýlili.

Přesto se velký jihoamerický talent 
nevzdal. Nepoddal se nepříjemné-
mu vývoji posledních týdnů a šel si 
tvrdě za svým cílem. Ještě téhož roku 

opanoval první challengerový turnaj 
v životě, když na sklonku října triumfo-
val v peruánské Limě. Následující rok 
se dokonce kvalifikoval na Wimble-
don, na další pronikavý výsledek ale již 
nedosáhl a po ztrátě bodů z pokaže-
né obhajoby v Limě přišel katastrofální 
žebříčkový pád opět do čtvrté stovky. 
Pro Garína naštěstí už poslední.

snový konec 
předloňského roku
Loni už totiž pracoval chilský mladík 
na návratu zpět. Do finále prošel 
v Morelos a v Lisabonu a díky spanilé 
říjnové jízdě, kdy ovládl tři „latinské“ 
challengery za sebou v Campinas, 
Santo Domingo nebo v Limě, se po-
prvé v kariéře dostal do elitní světové 
stovky. To i přesto, že celý rok strávil 
mimo okruh ATP Tour. Na ten se 
dostal až v prvních měsících letošní 
sezony. Neprošel ovšem kvalifikacemi 
turnajů v Brisbane nebo v Sydney 
a na Australian Open dostal v prvním 
kole nálož od Davida Goffina. 

Jeho čekání na ATP výhru se tak 
zastavilo až v Buenos Aires. Uběh-
lo přesně šest let a jeden týden od 
premiérového vítězství na elitním 
okruhu s Dušanem Lajovičem. 
Celkem 72 měsíců trápení, porážek 
a odsuzování se v ten okamžik pro-
měnilo v magickou sílu, která v Garí-
novi probudila nevídaného bojovní-
ka. V argentinské metropoli zdolal 
v prvním kole talentovaného mladíka 
Félixe Augera-Aliassima a odrazil se 
k životní sezoně. 

Na místě je připomenout si v tuto 
chvíli výroky, které o něm padaly 
v dobách zlých. Nebojuje, nemá 

odhodlání a chybí mu dostatek vůle 
vítězit. To vše v první polovině roku 
postavil zcela na hlavu. Číselně to vy-
jádřil ve statistice ATP, která zkoumá 
chování hráčů v klíčových momen-
tech zápasu a zahrnuje proměňování 
a odvracení brejkbolů, výhry v roz-
hodujících setech, zápasech nebo 
v tie-breaku. Jeho rating vysoko nad 
270 byl špičkový. Poprvé ostatně pro-
hrál třetí set zápasu hraného na dva 
vítězné až v polovině června na trávě 
v nizozemském 's-Hertogenboschi. 
Shodou okolností se starým známým 
Bornou Čoričem. 

chIle slavIlo 
po 10 letech
Mezitím už stačil sebe i chilské fanouš-
ky potěšit dvěma turnajovými tituly. 
Tím prvním v Houstonu navíc ukončil 
desetileté čekání své země na turnajo-
vý titul z okruhu ATP. Na tradiční ame-
rické antuce zvládl tři dlouhé souboje 
a jen potvrdil, že se stává pro všechny 
vyzyvatele nepříjemným sokem. Chil-
ský hráč, který kdyby si mohl vypůjčit 
úder jednoho světového hráče, volil by 
servis Rogera Federera, se tak rázem 
zabydlel v nejlepší padesátce žebříčku 
a dal jasně najevo, že investice do jeho 
zpočátku rozporuplné kariéry nakonec 
měly smysl.

Další titul na sebe nenechal dlou-
ho čekat. Pár týdnů po úspěchu 
v Houstonu totiž zvedal pohár pro 
vítěze nad hlavu také v Mnichově. 
„Má potenciál dostat se daleko. 
V jeho repertoáru je opravdu dobrý 
bekhend a bude pro všechny brzy 
nepříjemným soupeřem,“ vysekl mu 
poklonu Rakušan Dominic Thiem. 
„Je to velmi nepříjemný protihráč. 
Na antuce jeden z nejlepších. Roz-
hodl se opustit naší akademii, ale 
udělal patrně dobře. Přeju mu jen 
to nejlepší,“ přidal se i samotný král 
červeného povrchu Rafael Nadal. 

I když byla druhá polovina této sezo-
ny pro Garína o něco horší, stále náleží 
k širší špičce. Trenérsky mu zatím po-
máhá Andrés Schneiter, který své jmé-
no v minulosti spojil s dopingově pro-
lezlým Marianem Puertou. Spoluprací 
s Garínem si ho může očistit. Jestli však 
svého nového svěřence dovede stejně 
jako Puertu do grandslamového finále, 
je zatím ve hvězdách. El Tanque (tank), 
jak je novému objevu chilského tenisu 
přezdíváno, má totiž před sebou ještě 
několik překážek. 
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Garín má dva tituly ATP, nyní ho čeká průlom na grandslamech.



Adam Šaffer
bývalý úspěšný hokejista, se Slávií získal mistrovský titul, 
má zkušenosti se zámořským hokejem, dnes působí jako 
projektový manažer ve společnosti Perinvest, která stojí za 
zápasy NHL v Praze.

V rámci projektu NHL Global Series máte na starosti 
NHL Fan zóny. Co si pod tím máme představit?
Projekt Fan zóny se zrodil v  rámci expanze NHL mimo 
území USA a Kanady. Jeho prvotním cílem je prezentace 
hokeje, přiblížení historie a připomenutí legend tohoto 
krásného sportu. Měli jsme za  úkol vybrat města, která žijí 
hokejem, Brno bylo první volbou a rozhodně jsme 
neudělali špatně.

Co projekt přímo nabízí?
Návštěvníci si mohli vyzkoušet a soutěžit mezi sebou v 
hokejových dovednostech, jako je rychlost střelby, 
přesnost střelby, velmi atraktivní byl trenažer na nácvik 
hokejového driblinku. Pro zábavu jsme nabídli i stolní 
Stiga hokej a herní konzole Play station, samozřejmě s 
hrou NHL. Perličkou byla možnost vytvořit si vlastní 
sběratelskou NHL kartičku.

Jaká byla odezva?
Návštěvnost překonala naše očekávání, zájem dětí byl 
očekávatelný, ale i tak vás potěší dětský smích či radost z 
povedené střely a překonání vlastního výkonu. S čím jsme 
nepočítali a co bylo velmi příjemným překvapením, byl 
zájem dospělých Brňanů, kteří na náměstí Svobody 
vylepšovali jeden rekord za druhým. Jen se potvrdilo, co 
hokej pro Brno znamená. 

Brněnský hokej a HC Kometa lze nazvat synonymem. 
Spolupracovali jste během Fan zóny?
Určitě, za to patří vedeni Konety velký dík. Celý projekt je 
sice pod patronací hokejového svazu, ale pro odborný 
dozor a předvádění hokejové techniky jsme využili 
trenéry mládeže právě z  Komety. A bonbónkem byla 
autogramiáda Leoše Čermáka a Michala Gulašiho. Po 
jejich autogramiádě předali spolu s  paní primátorkou 
Markétou Vaňkovou ceny pro vítěze dovednostní soutěže.

Letošní rok skončil, co dál?
S  vedením NHL právě probíhá vyhodnocení akce, jsme 
přesvědčeni, že budeme v  příštím roce pokračovat. 
Prezentace a propagace sportu jako zdravého životního 
stylu není nikdy dost. A nesmí se zapomínat ani na 
fanoušky, ne každý má vlohy pros sport, ale i fandění 
dokáže přivést k aktivnímu pohybu další členy rodiny. To si 
myslím, že je v dnešní době velmi důležité. Hokej je v naší 
republice velkým fenoménem, vyprodaný stadion 
Komety je toho jasným důkazem. A jsme rádi, že nás při 
této aktivitě podpořil jak hokejový klub, tak město Brno, 
za což jim patří velký dík.  

Komerční prezentace



TexT: DANIEL MIKULIČKA / Foto: PROFIMEDIA, ARCHIV AUTORA

Jednou z velmi dobře známých značek raket, kterou si jistě ještě pamatujeme a bývá 
často úlovkem půdních či sklepních nálezů, je belgický Donnay. „Donnayky“ byly 

totiž v 70. a 80. letech poměrně známé i u nás. Daly se občas koupit (podobně jako 
Dunlopky) v tehdejším Tuzexu nebo Pragoimpu. A kdo z rekreačních tenistů měl 
v těchto letech tzv. Borgovku, to byl král. Ano, rakety této značky nejvíce proslavil 

legendární Björn Borg, který s nimi hrál právě ve zmíněné době.
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S BORGOVKOU?

SBĚRAtELStVÍ



57

Autor je dlouholetý sběratel, 
prezident Golf & Tennis Collectors 
Association z. s. a provozovatel 
webového portálu o historii teniso-
vých raket oldtennis.cz. 

Historie Donnayek ale sahá da-
leko do roku 1910, kdy si emile 
Donnay s šesti dřevaři pronajali 

v belgickém městě Couvin starý vod-
ní mlýn nazvaný „Moulindu Liénaux“ 
a založili společnost s názvem „Les 
Usines du Liénaux“. Zabývali se 
zejména výrobou košťat a dalšího 
drobného truhlářského sortimentu. 
tenisové rakety začal Donnay vyrá-
bět až v roce 1933. V předválečném 
období šlo 60 % výroby na export 
zejména do Francie a Anglie. Druhá 
světová válka tento slibně se rozvíjejí-
cí byznys pochopitelně přerušila. Po 
jejím konci, kdy mnoho evropských 
zemí zavedlo omezení importu, 
nastaly pro Donnay krušné časy. 
obratem a záchranou však byla záhy 
uzavřená smlouva mezi Donnayem 
a americkým Wilsonem, který již teh-
dy byl jedním z největších světových 
výrobců sportovního zboží. Donnay 
měl dle smlouvy pro Wilson vyrábět 
tenisové a badmintonové rakety, kte-
ré byly značeny logy Wilsonu. Společ-
nost prosperovala, např. v roce 1959 
pro Wilson vyrobila 180 000 raket. 
toto období (cca 1945–1969) je na-
zýváno prvním boomem v historii 
Donnaye.

VÝHODNÉ INVESTICE 
A ROZMACH
Donnayi se dařilo, a proto investoval 
velké prostředky do rozvoje a zefek-
tivnění výroby. V této době představil 
např. nový způsob lepení, a to s použi-
tím vysokofrekvenčního elektrického 
proudu k rychlejšímu vytvrzení lepidla 
a větší kontrolu mezi vrstvenými 
vrstvami v průběhu výroby. Použití 
této metody bylo značeno dvěma 
logy zobrazenými nahoře na rámu 

rakety. Donnay Special – exkluzivně 
vysokofrekvenční pryskyřice s kříženým 
červeným bleskem, což znamená, že 
byla použita elektřina vysokého na-
pětí (značeno Radio Frequency Resin 
Bonded). Wilson se pak ale na začátku 
šedesátých let rozhodl pro japonské 
badmintonové rakety a všechno se 
změnilo. Donnay se více zaměřil na 
Německo a Francii jako na hlavní 
trhy pro své rakety. V roce 1968 navíc 
Mezinárodní tenisová federace zrušila 
amatérský status, což znamenalo, že 
každý tenista mohl uzavřít jakoukoliv 
smlouvu s jakýmkoliv výrobcem a tak-
to vydělávat peníze, čímž se komplet-
ně změnila marketingová strategie 
tenisu. Donnay, podobně jako všichni 
ostatní velcí výrobci, proto uzavřel 
marketingové smlouvy se špičkovými 
hráči té doby, jako byli Cliff Drysdale, 
Rod Laver (pouze pro kontinentální 
Evropu), Niki Pilic nebo Francoise Durr. 
Největší peckou však pro Donnay bylo, 
když „ulovil“ do své stáje legendárního 

Björna Borga. tím 
začala zlatá éra 

Donnayek, 
označována 
jako dru-
hý boom. 

V průběhu 
této éry se vyrá-

bělo třicet různých 
modelů s označením 

Björn Borg. o nesmírné popularitě 
Borga svědčí i to, že „Borgovky“ se vy-
ráběly a dobře prodávaly i po Borgo-
vě konci v roce 1983. V této době se 
Donnay stal největším výrobcem raket 
na světě, což začal hrdě označovat i na 
rámech raket. Nešlo ale jen o Borgo-
vo jméno. Rakety Donnay byly v této 
době opravdu velmi kvalitní, o čemž 
svědčí i to, že někteří hráči s nimi hráli 
i bez jakékoliv smlouvy s Donnayem 
(Kodeš, orantes).

AGASSIHO PODPIS
V roce 1977 si Donnay nechal 
své jméno chránit registrovanou 

ochrannou známkou ®. Pro sběra-
tele je to cenná pomůcka, protože 
pokud mají ve sbírce raketu, která 
nemá ® za názvem Donnay, stopro-
centně se jedná o raketu vyrobenou 
před rokem 1977. V polovině 80. 
let s příchodem grafitových raket 
však bohužel Donnay nestihl včas 
zareagovat na definitivní konec 
dřevěných raket a taktéž na pře-
sun výroby velkých výrobců do Asie 
z důvodu levnější výroby, což vedlo 
k úpadku firmy v srpnu 1988. Násle-
doval pokus významného francouz-
ského investora Bernarda tapieho 
(později odsouzeného šéfa fotba-
lového klubu z Marseille). ten se 
snažil Donnay zachránit mimo jiné 
tím, že se mu podařilo pro Donnay 
získat vycházející hvězdu Andre-
ho Agassiho, který hrál s raketami 
Donnay (model Pro one v letech 
1989-1992). Ani to však Donnay ne-
vrátilo do popularity ze 70. a 80. let. 
od roku 1996 tak značka Donnay 
patří nadnárodnímu obchodnímu 
řetězci se sportovním zbožím, firmě 
SportsDirect. I nadále vyrábí a pro-
dává sportovní potřeby s logy Don-
nay, jedná se však vesměs o výrobky 
rekreačních parametrů.

Sběratelé, kteří se zaměřují na 
Donnay, jdou obvykle po populár-
ních modelech Björn Borg, pří-
padně po nejstarších modelech 
této značky. Sběratelem, který má 
největší sbírku Donnayek na světě, 
je můj přítel a člen Evropské asoci-
ace tenisových sběratelů, Belgičan 
Michel Guilluy. o Donnaykách ví více 
než kdokoliv jiný. Je autorem knihy 
„Donnay, la légende d'une marque 
de tennis 1910–2013“, ve které velmi 
dobře zpracoval kompletní historii 
Donnaye. Sběrateli by tento skvost 
v knihovně neměl rozhodně chybět.

Kolekce Donnay Björn BorgKolekce Donnay 60.–70. léta Kolekce Donnay 70.–80. léta

Donnay Borg Pro c 1980
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TURNAJ

TexT: JAN HOMOLKA / Foto: I. ČLTK

Na Štvanici se chystají na oslavu dvacetiletého výročí novodobé historie 
challengeru. S větší dotací, lepším startovním polem i ve výhodnějším 

květnovém termínu se v areálu I. ČLTK poměří kvalitní hráči tak, 
jak tomu dříve v mnoha případech bylo. 

JUBILEJNÍ 
A BOHATŠÍ 
CHALLENGER

Pozdější velcí hráči, tuzem-
ská elita i snaha o restart 
zašlé slávy. to byly důvody, 

proč se na Štvanici sjížděla velká 
jména navzdory tomu, že šlo „jen“ 
o challenger. „Chceme navázat na 
slavná jména, která si u nás zahrá-
la,“ má jasný plán manažer klubu 
Vladislav Šavrda. A hned odkazuje 
na konkrétní hvězdy. „Na Monfilse 
se chodilo už tehdy, hrál tady 
Baghdatis, antukový mistr Muster, 
Goffin, Slovák Kučera a i šampion 
z Londýna Grigor Dimitrov,“ vyjme-
noval. Samozřejmě se představila i ta 
největší česká jména. tomáš Berdych, 
Jirka Novák či Vacek s Ulihrachem 
též bavili Štvanici. „První ročník se 
hrál v roce 2001 a triumfoval Sláva 
Doseděl, o organizaci se starali čtyři 
společníci a Dammsport Agency 

Martina Damma,“ vrací se Šavrda 
k prvnímu ročníku. Několik slavných 
jmen chtělo i prostřednictvím turnaje 
u Negrelliho viaduktu najít zašlou for-
mu a restartovat kariéru. „Především 
Félix Mantilla, Thomas Muster a Alex 
Corretja měli tenhle zájem,“ sepisuje 
velká antuková jména.

ŽENSKÉ HVĚZDY
Jednu dobu hrály velkou roli i ženy. 
to v době hojnosti se hrál paralelně 
dobře obsazený turnaj WtA. „Dotace 
byla zajímavá, nejdříve se hrála sto 
desítka, pak sto čtyřicítka a na-
konec dvěstě dvacítka,“ vzpomíná 
štvanický šéf na podporu firmy ECM. 
Pozdější jednička Safinová, šampion-
ka Azarenková, dvojka Zvonarevová 

či wimbledonská vítězka Marion 
Bartoliová poctily turnaj svoji 
většinou vydařenou návštěvou. 
„Byla to také šance pro naše 
holky. Sestry Plíškovy, Kvitová, 
Vaidišová, Hradecká, Iveta 
Benešová či Strýcová se tu uká-
zaly. A pak Martina Navrátilová, 
i když ta už jen v deblu samo-
zřejmě,“ doplnil 
Vladislav Šavrda. 
Součástí některých 
ročníků byly i exhibice. 
Představili se během 
nich také obrovské osob-
nosti. Goran Ivaniševič 
a Richard Krajicek si střihli 
souboj wimbledonských 
vítězů, pobavila Marti-
na Hingisová či Cash 
s Lecontem.

Marcos Baghdatis Grigor Dimitrov Gael Monfils



LEPŠÍ DOTACE 
I TERMÍN

Budoucnost turnaje je 
snad růžová. Pro jubilej-

ní vydání z roku 2020 je 
nachystána výrazně zvednu-

tá hodnota dotace. „Pokud 
budeme počítat v dolarech, 

je to sto tisíc. Máme nového 
partnera, investiční společnost 
Proxy Finance,“ kvituje manažer 
a dodává, že jsou i další subjekty, 
které pomáhají. „Jde i o podporu 
z ministerstva školství, magistrá-
tu Prahy i ze strany prezidenta 
svazu. S ženami je rozpočet ko-
lem osmi milionů korun,“ sčítává 
rozpočet, který bobtná i kvůli 

48 hráčům v pavouku. Kromě 
tučnějších odměn by ke kvalitnější 
podívané měl přispět i květnový 
termín. V červenci je Praha vylid-
něná a tím trpěla atmosféra. „Hrát 
se bude od 4. května a navazuje-
me na ostravský challenger, dva 
turnaje za sebou v jedné zemi jsou 
vždy výhodou pro setrvání hráčů. 
Uvidíme, jaké bude počasí, to byla 
výhoda července, i když bývalo 
dost horko,“ bilancuje Šavrda. Pří-
pravy jsou v plném proudu a ne-
zapomene se také na doprovodný 
program. „Budeme mít také turnaj 
pro děti i pro partnery, abychom 
dodali jubilejnímu ročníku slav-
nostnější ráz,“ zakončuje pozván-
ku na první polovinu května do 
Prahy, kde se souběžně bude hrát 
i „šedesátka“ žen. 
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David Goffin



JENOM SI 
ODSKOČÍM...

TÉMA

TexT: ONDŘEJ NOVOTNÝ / Foto: PROFIMEDIA

Vzniklo to jako nutný doplněk 
pravidel, ovšem postupem času se 

z toho stala taktická zbraň. Stále více 
tenistů a tenistek používá záchodové 

pauzy nejen proto, že si musí 
odskočit, ale také ke zklidnění nervů 

a snahu o rozhození soupeře. 
Ale lze tomu zabránit?
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V tenise se teď točí 
tolik peněz, že se 

každý snaží využít i tu 
nejmenší drobnost.



Andy Murray měl první 
grandslamový titul na dosah. 
Stačilo mu už jen vyhrát 

jediný set a trofej z US open 2012 
byla jeho. Přetahoval se s Novakem 
Djokovičem v napínavé finálové 
bitvě. První dva sety vyhrál, další 
dva ztratil. Přicházel čas rozhodující 
sady. Murray před ní odběhl na to-
aletu. „Stál jsem před zrcadlem, dí-
val se na pot, jak mi stéká po tváři, 
a věděl jsem, že musím změnit, co 
se uvnitř mě odehrává,“ popisoval 
Murray. „Začal jsem k sobě mluvit. 
Nahlas. ‚Tenhle zápas neprohra-
ješ.‘ Začal jsem potichu, ale pak 
jsem pořád přidával na hlasitosti. 

‚Tenhle si nenecháš utéct. Tohle 
je tvůj čas.’ Nejdřív to bylo trochu 
divné, ale cítil jsem, že se něco 
uvnitř změnilo. Překvapila mě 
moje reakce. Věděl jsem, že mohu 
vyhrát.“ Rozhodující set ovládl 6:2 
a připsal si první grandslamovou 
trofej. Z velké části díky mazaně 
využité záchodové pauze. 

V tenise není zdaleka jediným, kdo 
je využívá i k taktickým účelům či 
k uklidnění. Na letním turnaji v Cin-
cinnati dostal australský výstředník 
Nick Kyrgios napomenutí od sudího 
za nadávání na kurtu. Po prohra-
ném setu se sebral, vzal si dvě rake-
ty a využil práva na „toaletní pauzu“. 

Jenže na záchod vůbec nedošel, 
jen v zákulisí obě rakety roztřískal 
a vrátil se na kurt.

Jeho příklad je dalším důkazem, 
že záchodové pauzy už nejsou pro 
hráče jen nutnou reakcí na „volání 
přírody“, ale taktickým prvkem, kte-
rý řada z nich ráda zneužívá, ať už 
volí jakoukoliv formu. Jistě, sotva lze 
někomu vyčítat, když se cestou na 
toaletu pokusí rozdýchat, zklidnit 
se a zkoncentrovat. Jenže někdy 
se pauzy neúměrně táhnou, což 
frustruje soupeře, diváky na kurtu 
i u televizí. A tak se v tenisovém svě-
tě začíná mluvit o tom, co se s tím 
dá dělat.
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ČasoVý limit je nemožný
Nejprve si připomeňme pravidla. 
Pauzu si mohou hráči vyžádat 
buď uprostřed setu před vlastním 
servisem, nebo – a to nejčastěji – po 
skončení sady. V případě pohoto-
vosti ji může vyhlásit umpirový sudí 
kdykoliv. Pokud hráč zažádá o pau-
zu, odejde s doprovodem do zákuli-
sí, ovšem nikdo jim nemůže přesně 
nakazovat, jak přestávku stráví. 
Neexistuje ani časový limit, neboť jen 
stěží jde omezit záchodovou potře-
bu časem. Relativní volnost v pravi-
dlech však svádí ke zneužívání, proto 
Ženská tenisová asociace (WtA) 
snížila počet pauz ze dvou na jednu. 
Muži mají také jednu, pouze v přípa-

dě zápasů na tři vítězné sety mohou 
odejít dvakrát. Doktoři se shodují, že 
takový limit odpovídá fyziologickým 
nutnostem zdravého člověka.

„Pravidlo existuje proto, aby hráči 
měli možnost vykonat svoji potřebu,“ 
citoval Stevea Simona, šéfa WtA, list 
New York times. „Pauzy však způ-
sobují zbytečné prodlevy, což není 
dobré pro televize ani fanoušky.“ 
Jenže těžko v takových situacích 
hráčky i hráče limitovat. Vzdálenost 
od záchodů je navíc na každém 
kurtu jiná. „Pamatuji si, že například 
na grandslamech typu Wimbledon 
či US Open, kde jsou prostory pro 
diváky mezi kurty opravdu narvané 
lidmi, často představuje heroický 
výkon se vůbec protlačit s povinným 
doprovodem čarové rozhodčí až na 
toaletu,“ vybavuje si bývalá úspěšná 
deblistka Vladimíra Uhlířová.

V době, kdy však sílí tlak na rych-
lost čehokoliv a stále více se hovoří 
o neúnosné délce tenisových zápasů, 
působí prodlevy vzniklé záchodovými 
pauzami jako nechtěná zátěž. Stále 
častěji jsou k vidění situace, kdy jeden 
hráč netrpělivě čeká na start dalšího 
setu, zatímco jeho soupeř je ztracen 
kdesi v zákulisí. A těžko mu někdo 
dokáže, zdali desetiminutovou ab-
senci na kurtu způsobila dlouhá ces-
ta na toaletu, nebo se jen pokoušel 
rozhodit soupeřův rytmus. Najdou se 
i příklady zjevného zneužití pravidel. 
Jeden hráč třeba dostával od svého 

otce během pauzy banán, pod jehož 
slupkou se skrýval kus papíru s tipy 
na soupeře.

„Je to velmi podobné jako se zra-
něními. Také ty může hráč částečně 
simulovat a ani špičkový fyzioterape-
ut či lékař mu nemůže s naprostou 
jistotou dokázat, že to jen hraje,“ po-
kračuje Uhlířová. „V případě potřeby 
použít toaletu je naprosto bez šance, 
aby WTA či ATP dokázaly komuko-
liv podvod. Každý člověk je unikát, 
každý máme jiné tělesné pochody.“ 
V případě ošetření je však časový limit 
stanovený na pět minut, zatímco zá-
chodové pauzy omezení nemají.

I řada trenérů nebo rodičů navíc 
nabádá své svěřence či potomky, aby 
se nebáli využít pauzu na zklidnění. 
Zejména v případě, že prohrají první 
set jasným rozdílem, nic se jim nedaří 
a potřebují se zkoncentrovat a dostat 
do rytmu. V tvrdém boji o živobytí, 
kde každý fiftýn může určovat budou-
cí sportovní i životní osudy, zkrátka 
chtějí využít možností, které jim pra-
vidla umožňují. S čímž však přichází 
otázka: Nezasloužily by si předpisy 
změnu? A pokud ano, tak jakou?

jak zatraktiVnit Čekání
„Vždycky budou výjimky potvrzující 
pravidla, které to budou nějak zneu-
žívat,“ míní Andrea Sestini Hlaváčko-
vá, „Ale v rámci toho, že to je důležité 

Velmi často se používají i pauzy na ošetření.

Finále French Open 1999. Hingisové 
ani teatrální odchod na toaletu a nový 
účes vytouženou trofej nepřinesly.
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pro zdraví hráčů, obzvlášť u holek, tam možnost zácho-
dové pauzy být musí. Nic bych na tom neměnila, snad 
jen kdybych byla rozhodčí, tak bych dávala pozor na to, 
jak dlouhá ta pauza je.“

Američanka Madison Brengleová souhlasí: „Jednou jsem 
měla během zápasu otravu jídlem. Vážně jsem si musela 
na pět minut sednout, protože kdybych to neudělala, asi 
bych se jen svalila a umřela. V takovém případě bylo to 
pravidlo fakt důležité.“

Najdou se ale i hráčky, které by se bez pravidla obešly. 
třeba Karolína Plíšková se nechce během zápasu ničím 
zbytečně zdržovat. Hana Mandlíková dle svých slov 
nikdy nevyužila záchodovou pauzu během celé kariéry. 
„A ani jsem to neviděla u ostatních špičkových hráček. 
Teď přitom nehrají víc setů než my. Jen se snaží roz-
hodit rytmus soupeřky,“ popsala pro New York times. 
„V tenise se teď točí tolik peněz, že se každý snaží vyu-
žít i tu nejmenší drobnost.“

Nápady, jak pravidla upravit, se různí. Andy Murray navr-
hl, ať v případě, když si jeden hráč vyžádá toaletní přestáv-
ku nebo ošetření, dostane jeho soupeř možnost zavolat si 
na dobu pauzy trenéra. Podle něj by se tím vykompenzo-
vala nevýhoda způsobená narušením rytmu zápasu, navíc 
by interakce trenéra s hráčem byla vděčná pro televize.

Mírně podobná situace se už koneckonců stala, i když za 
velmi zvláštních podmínek. Koncem září na challengeru 
ve Florencii během utkání mezi Sousou a Dalla Vallem si 
druhý jmenovaný odběhl na záchod. Renomovaný um-
pirový sudí Gianluca Moscarella pak během pauzy zcela 
překvapivě začal „koučovat“ Sousu. „Zůstaň soustředěný. 
Mělo by to být 6:1, 6:1. Měl jsi asi 45 brejkbolů,“ vykládal 
podle webu tennis.com. Jeho motivací zřejmě bylo to, že 
se chtěl co nejdřív dostat z ostře pálícího slunce a vyhlí-
žel co nejrychlejší konec zápasu. AtP ho okamžitě stáhla 
z turnaje a vystavila mu dočasný distanc.

Češka Uhlířová navrhuje jako řešení stanovit dobu, po níž 
bude možné si dojít na toaletu. „Například po každých 
dvou hodinách a podobně,“ říká. Případně přemítá, že by 
bylo možné zatraktivnit toaletní pauzy rychlými rozhovo-
ry s oběma hráči. „Fanoušci nesmírně rádi nahlížejí pod 
pokličku,“ argumentuje.

takřka všichni zasvěcení se však shodují, že toaletní pře-
stávky v nějaké podobě v tenisu zůstat musí. „Většina lidí je 
využívá ve chvílích, kdy opravdu musí, a kvůli nim by se to 

pravidlo nemělo měnit,“ 
míní Sestini Hlaváčko-
vá. A Uhlířová přidává: 
„I během mých zápasů 
se přihodilo, že na konci 
setu musel sám rozhodčí 
na umpiru odejít na toa-
letu. U něj či ní je přitom 
téměř naprostá jistota, 
že to nedělá z taktických 
důvodů. Nelze proto 
striktně pauzy na toaletu 
zakazovat a zcela vy-
mazat ze světa teniso-
vých zápasů. To by bylo 
naprosto proti přírodě.“ 
Jak s nimi do budoucna 
naložit, to však zůstává 
zatím nezodpovězenou 
otázkou. 

Pro soupeře umí být čekání 
na návrat nekonečné. DI S T R I BU TOR  V  Č R

W W W.  E R . C Z

Ideální způsob jak si vychutnat                       
každý turnajový zápas                                                                     

je s champagne Piper Heidsieck                          
a s jeho dvěmi variantami                                  

limitovaných edic jako oslava 
partnerství s Australian Open!

PIPER HEIDSIECK 
OFICIÁLNÍ PARTNER AUSTRALIAN OPEN 
IDEÁLNÍ DÁREK                        
PRO MILOVNÍKY 

TENISU!

Zakoupíte na 
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MOJE PRVNÍ… 
ROMAN
JEBAVÝ

MOJE PRVNÍ

Vzpomínka z dětstVí: První fotbalový zápas.

tenisoVá Vzpomínka: Když jsem jezdil s tátou na turnaje.

turnaj: Dětský turnaj ve Vysokém Mýtě.

Výhra: Na tu si určitě nevzpomenu.

porážka: Podrobně nevím, ale stejně jako první výhra se odehrála asi na prvním turnaji. 

trenér: Táta.

rozpaky: Rozhovor v angličtině po finále evropského Masters do čtrnácti let.

dárek: Myslím, že tenisová raketa.

radost: Vyhrané mistrovství republiky do dvanácti let ve dvouhře. Myslím, že jsem byl až šestnáctý nasazený.

obaVa: První zlomená raketa.

slzy: Do dvanácti let jsem brečel po každé porážce.

láska: Eva Kadlecová.

zVíře: Křeček džungarský.

prize money: Future v Mostě.

rada: Bojuj!

kniha: Klapzubova jedenáctka.

hrdina: Pavel Nedvěd.

tenisoVý idol: Marat Safin.

rozdaný autogram: Po finále mistrovství světa družstev do šestnácti let v Barceloně.

auto: Renault Megane. 

TexT: jan homolka / Foto: proFimedia

Poslední roky se koncentruje výhradně na čtyřhru, kde se prosadil do světové 
padesátky. Společně s Moltenim v roce 2019 vyhrál ROMAN JEBAVÝ (30) 
turnaj v Córdobě. Rodák z Turnova má na svém kontě celkem čtyři deblové 
tituly ATP. Tennis Arena přináší jeho první!
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STOCKHOLM: 
CHLADNÝ 

JEN POČASÍM

TENNIS TRIP

TexT: JAN HOMOLKA / Foto: PROFIMEDIA

Tentokrát nás kroky Tennis Areny zavedou na sever Evropy! Zboříme některé mýty, 
nabídneme turnaj kategorie 250 a projdeme si historické centrum Stockholmu. 

Město, které si oblíbíte pro svou otevřenost, úsměvy domácích i bujaré večírky za 
podzimní severské tmy. Také pro sezonu 2020 počítejme s hlavním švédským městem. 

Turnaj začne 19. října.
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Stockholm patří mezi destinace, 
kam je aktuálně z Prahy velmi 
blízko. Za zhruba dvě hodiny 

jste na místě. Rozmachem nízko-
nákladových aerolinií se ceny srazily 
na velmi příjemné hodnoty. Letenku 
na sever Evropy můžeme pořídit za 
zhruba dvě až tři tisícovky. Pokud se 
rozhodnete letět za méně peněz, 
počítejte, že ušetřené peníze vrazíte 
do cesty ve Švédsku. Nízkonákladov-
ky totiž přistávají na vzdálené letiště 
Stockholm/Skavsta. Pokud možno, 
využijte Arlandu i za vyšší cenu. 
Skavsta se totiž nachází sto kilometrů 
jihozápadně od metropole u města 
Nyköping. A ušetření několika stovek 
se vám vrátí v časové prodlevě a pe-
níze utratíte za autobus do centra. 
Arlanda je nějakých 40 kilometrů, 
ale v případě včasného zakoupení na 
stránkách společnosti Flybussarna 
vás vyjde cesta do místa určení na 
250 korun jedním směrem. Výho-
dou je, že bus jezdí 24 hodin denně 
a na letišti se dá dospat i na termi-
nálu. Vlak Arlanda express vás „hodí“ 
za zhruba dvakrát tolik. Nejblíže je 
letiště Bromma, ale tam se přímo 
z Česka nelétá. 

VODNÍ MĚSTO
Z letiště se dostanete do stanice 
t-Centralen. odtud už je všechno 
podstatné pro netenisové vyžití poblíž. 
Ubytování v centru města je nicméně 
dost drahé. Ale pár stanic metra od 
centra se již dostaneme na „pražské“ 
turistické ceny. Počítejte však s nocí za 
více než 2000 korun za dvoulůžkový 
pokoj, řeč je o jedné z nejdražších 
evropských destinací. Metro je velmi 
čisté a přehledné. Podobně jako to 
naše nabízí tři linky, ty se však v okra-
jích větví na další a další linky. V metru 
je také signál bezplatné wi-fi v plném 

rozsahu, takže lze při prvních cestách 
si na webu načíst svoji cestu. Nejvý-
hodněji se jeví neomezená jízdenka 
na tři dny. ta vyjde na 230 SEK (zhru-
ba 550 korun). Než se vypravíme za 
tenisovými zážitky do stockholmské 
haly, byl by hřích vynechat Gamla 
Stan (Staré město). Historická část vás 
pohltí už jen tím, že se rozkládá na 
několika ostrovech (celkem je město 
na čtrnácti). Zde je kupříkladu králov-
ský palác nebo budova parlamentu. 
Pokud máte jízdenku, můžete se 
i lodí dopravit na několik ostrovů. Blíz-
ko centra je kupříkladu Djurgarden. 
tam se vyřádí fanoušci mořeplavby 
(nachází se tady muzea lodní dopra-
vy) či ti, kteří touží po klidu v Zoo. 
Na říjnovou plavbu během turnaje 
se však teple oblékněte. Nejedná se 
o „vlezlou“ zimu, ale brzká tma a poci-
tová teplota jsou nepříjemné. 

DRAHÉ RESTAURACE
Ve Stockholmu si za zážitek zapla-
tíme. Bary, puby i restaurace jsou 
ovšem krásné. tradiční dřevěné hos-
půdky v přístavu, bary v centru nebo 
obyčejné pivnice či tradiční kavárny 
vám otevřou náruč. Cena kávy začíná 
však na stokoruně a za pivo dáte ve 

většině případů až šestkrát tolik co 
doma. U piva počítejte, že se pod dvě 
„kila“ nedostanete. I proto se potkáte 
v baru spíše se střední a vyšší třídou. 
Všichni jsou elegantně oblečení, po-
čtem alkoholu však zábrany padají. 
Pravda však je taková, že lidé na sebe 
ve Stockholmu hodně dbají. I do 
hospody jsou schopni jít v kvádru. to, 
že pak tancují na stole a užívají kaž-
dou minutu, je věc druhá. Vše však 
má svoji kulturu a úroveň. Cena jídla 
startuje kolem 130 SEK (300 korun). 
Švédská kuchyně je bohatá na čers-
tvé suroviny. Možná vypadá na první 
pohled obyčejně a nevýrazně, nicmé-
ně se prostě najíte kvalitně a hodně. 
Pro bodré Švédy je základ udělat 
si základ v nehostinných podmín-
kách. Brambory, maso a ryby. S tím 
si prakticky vystačíte. Lososa najdete 
na každém jídelním lístku na všechny 
možné způsoby. 

K HALE POHODLNĚ METREM
Letos na podzim oslavil tradiční turnaj 
kulatiny. Bylo mu rovných padesát let, 
první ročník se odehrál v roce 1969 
pod názvem World Championship 
tennis. Součástí kategorie AtP 250 je 
od roku 2009. Celkem třikrát se hrál 

ROZPOČET  
Zpáteční letenka: 2.500 Kč

Vstupenky (2 dny): 1.500 Kč (orientační cena, vstupenky 
na rok 2020 ještě nejsou v prodeji)

Ubytování (3 noci): 3.500 Kč

Kapesné: 3.000 Kč

Celkem: 10.500 Kč

Web: www.stockholmopen.se
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Historické centrum Stockholmu stojí za návštěvu.

Tomáš Berdych s trofejí.
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FAKTA O TURNAJI 
Název Intrum Stockholm open

Kategorie AtP 250

Povrch tvrdý

Dotace 711.275 €

Nejčastější vítěz John McEnroe a Boris Becker (4 tituly)

Čeští vítězové Ivan Lendl (1989), tomáš Berdych (2012, 
2014, 2015), Hana Mandlíková (1980)

Čeští vítězové 
v deblu tomáš Šmíd (1984 s Lecontem)

také v ženské kategorii, ale drtivou historii včetně 
současnosti je osamocen v mužské části. turnaj se 
hraje s krátkou výjimkou v Royal tennis Halle (zná-
má také jako Kungliga). Na začátku devadesátých 
let se hrálo i v úchvatné hale Globen. tu můžete 
využít k návštěvě zápasu švédské ligy, nicméně 
velká část se hraje v menší a oprášené hale Hovet. 
Nicméně vidět Globen i z venku je velkým zážit-
kem. Do tenisové arény si cestu najdete z centra 
metrem za zhruba dvacet minut. Důležitá je čer-
vená linie metra číslo 13 nebo 14 a stanice Gardet, 
poté už je hala v docházkové vzdálenosti několika 
minut. Startovní pole turnaje nenabídne Federera, 
přeci jen konec sezony se blíží a vrcholy sychra-
vých měsíců jsou jinde. Ale o špatné hráče neza-
vadíte. Naposledy se představili Fognini, Querrey, 
Dimitrov či pozdější vítěz Shapovalov. 



GLOSA VLAĎKY 
RENAUD UHLÍŘOVÉ

ŽENY
OPĚT BAVILY!

Český ženský tenis i letos zářil. Asi největší pozornost, bez jakékoliv 
neúcty k ostatním, zaslouží těchto šest protagonistek.

Karolína Plíšková drží svou laťku proklatě vysoko, avšak trápí ji poslední krůček 
na vrcholných akcích. I proto se rozhodla pro odvážnou změnu – rozchod s Con-
chitou Martínezovou, která dokázala jeden z největších paradoxů v historii tenisu, 
španělským stylem vyhrát Wimbledon. Jejich spolupráce Káju posunula dopředu 
a i se zlepšujícím se pohybem je česká dlouhánka na slibné cestě za vysněným 
grandslamem. Soudím, že Kája nyní nejvíce potřebuje trenéra, který ji nabije až 
bláznivou sebedůvěrou, aby uměla urvat těsné zápasy s top hráčkami.

Petra Kvitová je stále pro soupeřky nesmírně nebezpečná a nyní záleží, jak se jí 
podaří dál snášet odříkání, jistě pochroumanou duši z šileného útoku na ni, ale 
i jak její ruka a tělo bude do budoucna reagovat. Je jasné, že vzhledem k určitým 
limitovaným funkcím v pořezané ruce dochází ke kompenzaci, čímž bohužel 
logicky trpí přilehlé elementy v celém pohybovém řetězci paže. Proto natrže-
ný sval v předloktí je pro experty zcela podivným zraněním, avšak Petra nemá 
standardní zdravou ruku. Ona je naprostý unikát, že dokáže být opět ve světové 
špičce i s takovým handicapem.

Třetí nejvýše postavenou českou hráčkou je navzdory půlroční pauze Markéta 
Vondroušová. Pevně doufám, že se jí už zdravotní problémy začnou vyhýbat 
obloukem. Maki je na svůj věk neskutečně herně vyzrálá, psychicky na dvorci 
odolná a pohybově nadaná osobnost. Toužebnému zdraví ale musíme všichni jít 
naproti. Po sérii zranění je dobré hledat, co může být spolupříčinou těchto pro-
blémů. Zaměřila bych se na upravení její techniky u podání, aby byl celý pohyb 
plynulejší, ale hlavně u forhendu. Její extrémní držení s relativně zlomenou linií 
její levé paže vede k velkému množství forhendů hraných otevřeným postavením 
a málo před sebou kumuluje obrovskou zátěž na její paži i zbytek těla (dlouho-
dobé problémy s loktem v roce 2016, loni s tříslem a letos se zápěstím). Nejsem 
lékař či fyzioterapeut, ale sama díky kariéře vím, jak je biomechanika důležitá, jak 
rozdílný pocit je udeřit míč před sebou, či nikoliv, a s pomocí váhy celého těla, 
nikoliv jen paže. S fyzickou náročností dnešních WTA zápasů je dobré se snažit 
o co nejplynulejší a nejrovnoměrnější pohyby a zapojení těla do každého úderu. 
Maki si může vzít příklad z jiných top hráčů, kteří vyčistili techniku ze zdravotních 
důvodů. Její obrovský talent a potenciál za to stojí.

Velikým žolíkem je Karolína Muchová. Její klidná povaha, sportovní geny, pod-
pořené kvalitní technikou a velepestrou hrou, ji předurčují na absolutní vrchol 
světového tenisu. Pro Káju teď bude rozhodující, aby se dostala na fyzickou úroveň, 
kterou kdysi předváděla legendární Steffi Grafová. Olomoucká rodačka je totiž už 
nyní schopna hrát s absolutní světovou špičkou. Pokud získá absolutní důvěru ve 
své tělo a fyzičku, posílí to její již tak skvělou mentální sílu na kurtu, a tím bude 
moci diktovat vývoj zápasu svou pestrou hrou od prvního kola až po finále.

Bára Strýcová si zaslouží poklonu za neskutečnou dlouhověkost. Snad i dál do-
káže v sobě nalézat motivaci a radost z boje, hlavně ve dvouhře. Ve čtyřhře měla 
Bára neskutečný rok zakončený zaslouženě na vrcholu deblového žebříčku.

Jako sluneční pohlazení působil průlomový rok Marušky Bouzkové. Je radost vidět 
tak mladou tenistku s tak pozitivním přístupem k životu i tenisu. Její pohyb je její 
další obrovskou devizou. Asi všichni se těšíme na pokračování prosluněného příběhu.

Český ženský tenis nadále kvete. Na straně mužů se však nyní nekonají žádné 
žně, navíc končí velikán Tomáš Berdych. Pevně věřím, že všichni časem ještě více 
docení jak kvalitním konzistentním hráčem absolutní světové špičky tak dlouhou 
dobu Tomáš byl. Klobouk dolů.

 N O V Á  S É R I E  J I Ž  S K L A D E M

D E N I S  S H A P OVA L OV  ( C A N )

Výhradní dovozce
Sport Lubas s.r.o.

Administrativní areál Area Zdiby
Pražská 238, 250 66 Zdiby

233 552 244

Scouting a sponzoring
Jan Bienert

bienert@yonex.cz
603 150 546

Autorka je bývalá 18. deblistka světa. Nyní působí jako trenérka, mentorka 
a analytička. Od roku 2015 spolupracuje s Barborou Krejčíkovou. 
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S DÍVKAMI 
PRACUJEME 

DOBŘE

METODIKA

TexT: TOMÁŠ RŮŽIČKA / FOTO: PROFIMEDIA, ITF

Na konci října dali světaznalí trenéři hlavy dohromady na mezinárodní konferenci 
v Bangkoku. Ta byla ukázkou toho nejlepšího, co ITF nabízí na poli rozvoje 
tenisových trenérů. Sjelo se 650 koučů ze 120 zemí a hlavním tématem byl 

rozvoj cesty hráče a trenéra jako lídra.
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„Always asking 
your opponent 

questions.“
Motto: 

– emilio Sánchez –



Přednášky pokrývaly celé spekt-
rum rozvoje. Od začátečníků až 
po profesionály. Důraz byl kladen 

na udržení hráčů v tenise po celý život. 
Raritou byl antukový kurt s hledištěm 
pro 1000 diváků obklopený monitory 
a velkoplošnou obrazovkou, který byl 
postavený přímo v hotelu. Konferenci 
odstartoval staronově zvolený pre-
zident ITF Dave Haggerty. A zahájil 
tak třídenní náplň plnou atraktivní 
tenisové diskuze. Dopoledne se konaly 
přednášky na oficiálním dvorci za 
přítomnosti všech účastníků. Odpo-
ledne bylo rozděleno do 4 bloků: na 
kurtu, junioři, metodologie a technika 
a wheelchair. Na konci dne se všichni 
sešli na závěrečné přednášce na dvorci. 

PŘEDNÁŠELY KAPACITY
Mezi pozvanými byla opravdová špič-
ka. První den přednášel Ruben Hayes 
z Nizozemska. Kreativní, energický 
a pozitivní konzultant pro fyzický 
rozvoj. Simon Wheatley se zabývá 
rozvojem technických dovedností. 
Naposledy napsal knihu Sweet Spot, 
která se zaměřuje na symbiózu tre-
nérů a rodičů. Hrvoje Zmajič rozebíral 
kategorii do čtrnácti let a její kore-
laci s profesionálním tenisem. Ales 
Filipovič, šéftrenér slovinské federace, 
hovořil o změnách v metodologii 
dlouhodobého technického rozvoje 
hráčů, který zdaleka nekončí tak, jak 
se chybně uvádělo čtrnáctým rokem 
života. Autor článku Tomáš Růžička 
představil koncept Člověk–Atlet–Hráč 
jako paradigma v dlouhodobém 
rozvoji hráčů. Další přednášky se tý-
kaly zasazení mentálních dovedností 
v tréninku, rozvoje koordinace a bu-
doucích výzev trenérů. Den zakončila 
bývalá šampionka Mary Pierceová, 
která se podělila o zkušenosti ze své 
cesty do absolutní špičky. Také ona 
zmínila, že se ženský tenis mění. 
Přichází nová generace. Gauffová, 
Anisimová, Andreescuová, zmínila ale 
i Vondroušovou. Tyhle jmenované po-
souvají ženský tenis větší atletičností 

a pestrostí. Už nebude stačit jen bušit 
do míčku, ale právě pestrost a síla bu-
dou atributy hvězd světového tenisu.

FRANCIE CHCE 
INDIVIDUALITY
Velmi zajímavé téma otevřel hlavní 
metodik Francie Érik Winogradsky. 
Francie se vydává cestou větší indi-
vidualizace programu pro nejlepší 
hráče. S tímhle už v Česku pracu-
jeme dlouhá desetiletí. Francie si 
uvědomuje, že i přes dobrý systém 
a podmínky, nevychovává vítěze 
grandslamů. Federace řeší, jak se 
naučit vyhrávat a také cítí, že musí 
pracovat s každým individuálně. Jako 
ne úplně správná se na konferenci 
ukázala cesta Velké Británie. Myšlení 
tam jde směrem oddělování dívek od 
chlapců. Na Ostrovech stále více ženy 
upozorňují na rozdíly mezi oběma 
pohlavími a na nutnost jednat s dív-
kami jinak. Úplně protichůdné názory 
vytáhla Rosemary Owinaová. Keňská 
fedcupová kapitánka razí, že je pro 
dívky nejlepší hrát s chlapci. Jen tak 
se podle ní mohou zlepšovat a poslé-
ze prosazovat ne na základě pohlaví, 
ale tenisového umu. Po této diskuzi 
jsem si uvědomil zas a znova, jak 
dobře pracujeme v Česku s ženským 
tenisem a kolik hráček vychováváme.

ŠPANĚLSKO MÁ SVOJI CESTU
Beni Linder pak všechny nadchnul 
energií a motivací při ukázce fyzické 
přípravy. Zajímavé poznatky vytáhl 
Carl Petersen, když hovořil o tom, co 
je důležité při cestování a udržování 
optimální kondice v náročných pod-
mínkách sezony plné přeletů. I on 
zdůraznil individualizaci doby. Dávno 
neplatí na každého stejný metr. So-
botu uzavíral inspirativní Emilio Sán-
chez. Bývalá světová sedmička a dnes 
spolumajitel nejznámější tenisové 
akademie Sánchez–Casál. Ta má čtyři 
pobočky. Původní se nachází v Bar-
celoně, dvě najdeme v USA a jedna 
se objevuje v Číně. Emilio nepřed-
stavil nic extra nového pro ty, kteří 
španělský systém znají. Španělský 
systém je založený na nedělání chyb. 
Vše i z nejtěžších pozic musí jít přes 
síť. Důležitá je délka míče a práce 
nohou. Používají i termín „Hráč musí 
trpět“. Z koncepce nedělání chyb si 
tenista vybojuje právo dostat se do 

kurtu a tam už hraje dříve po dopa-
du. Mentalita „antukové španělské“ 
hry. Sánchez potvrdil, že jejich zákla-
dy nadále fungují a je přesvědčen, 
že fungovat budou. Někdejší hvězda 
apelovala na trenéry, aby dokola zdů-
razňovali, že tenis nás učí žít a pře-
konávat životní překážky. A cokoli 
se naučíte na dvorci, vám usnadní 
život i mimo něj. Rozhodně tenhle 
názor podporuji. Vystoupil také Craig 
O’Shannessy. Známý trenér a analytik 
hry mluvil o velké důležitosti první 
čtveřice úderů. A také se čertil, že na 
ně v tréninku není kladen dostatečný 
důraz. Zdůraznil, že díky analýzám, 
technice a faktům, které nám při-
nášejí, se mění myšlení a tréninkové 
metody. Tvrdí, že je třeba na rozvoj 
reagovat. Na závěr se na pódium 
vrátil Emilio Sánchez, který nahradil 
na poslední chvíli mistra mezi deb-
listy Todda Woodbridge. A jelikož byl 
Emilio také první na světě ve čtyřhře 
a vyhrál olympijské zlato i Davis Cup, 
tak měl k tématu co říci. Šlo přede-
vším o vytváření úhlů a umění dostat 
soupeře do těžké pozice. Nesnažit se 
prohazovat hned, ale nejdříve zahrát 
těžký úder pod nohy. I debl se začíná 
hrát více odzadu. Sánchez také 
zdůraznil svoje motto: „Always asking 
your opponent questions“. Konfe-
rence opět ukázala, jak dokáže tenis 
spojovat hráče, životy a kontinenty 
bez ohledu na vyznání či rasu. Je to 
zkrátka láska na celý život.
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Autor je trenér s třicetiletou praxí. 
Pracoval jako šéftrenér světového 
výběru ITF. Působil také ve Velké 
Británii či Portugalsku. 

Éric Winogradsky.

Vystoupila také Mary Pierceová.



NOVÝ DAVIS CUP 
ZACHRÁNIL NADAL 

DAVIS CUP

Nejstarší týmová soutěž na 
světě má za sebou premiéru 
v novém hávu. I když se její 

patron a úspěšný fotbalista Barcelony 
nebo Manchesteru United Gerard 
Piqué po finálovém souboji tetelil 
blahem, střídmější úsudek by ale už 
na první pohled odhalil několik zá-
sadních nedostatků. Navíc nebýt ve 

TexT: RADEK BARKMAN / Foto: PROFIMEDIA

Ta zpráva potěšila málokoho. V srpnu 2018 totiž bylo definitivně rozhodnuto, 
že atraktivní zápasy Davisova poháru hrané často před bouřlivým publikem jsou 

minulostí. Slavný fotbalista Gerard Piqué se svou investiční společností Kosmos však 
svůj plán opřel o mohutné zisky do kasy ITF, a tak se konalo. První ročník neuchvátil, 

ani neurazil. Zachránili ho však především Španělé, kteří po osmi letech opět slavili titul.

skvělé formě hrající světové jedničky 
Rafaela Nadala, bylo by hodnocení 
nového podniku určitě skeptičtější. 
takto se povedlo zachránit aspoň 
málo ze soutěže, která v minulých 
letech pravidelně vyprodávala tribuny 
a zvala nejlepší hráče do atmosféry 
nepoznané na běžných turnajích po 
celé sezony.

Plno jen na ŠPaněly
Právě diváci se stali jedním z hlavních 
témat uběhlého ročníku. Madridská 
Caja Mágica totiž lákala do svých 
ochozů příznivce především na 
souboje domácího Španělska, ostatní 
duely zaváněly ostudou. Rozpaky 
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FINÁLe DAVISOVA POHÁRU, MADRID
Španělsko–Kanada 2:0

Bautista Agut–Auger-Aliassime 7:6, 6:3

Nadal–Shapovalov 6:3, 7:6 



přineslo už první čtvrtfinále mezi 
Austrálií a Kanadou, které víceméně 
zachránily jen dvě stovky přítomných 
kanadských příznivců. Brit Andy 
Murray, který svůj tým po boku Kylea 
Edmunda a Daniela Evanse neče-
kaně dotáhl až do semifinále, zase 
možná trochu komicky lákal na svém 
twitterovém účtu zájemce na skuteč-
nost, že mu ještě pár lístků zbylo.

„Atmosféra opravdu nebyla skvě-
lá,“ rýpl si australský kapitán Lleyton 
Hewitt, který sám v roce 2003 doká-
zal salátovou mísu vybojovat. „Kos-
mos by se měl zamyslet nad tím, jak 
dostat fanoušky na tribunu. I kdyby 
je tam měl nahánět zadarmo,“ při-
sadil si pro změnu americký kapitán 
Mardy Fish. Na absenci svých věrných 
příznivců si stěžovali především Fran-
couzi, kteří před dvěma lety opano-
vali finále v Lille proti Belgii. tentokrát 
však řada z nich finálový turnaj kvůli 
reformě pravidel bojkotovala. 

Dalším problémem byly starty ně-
kterých zápasů v extrémně pozdních 
hodinách. Při současném trendu 
tenisu, kdy se zejména duely na po-
malejších tvrdých kurtech začínají vý-
razně protahovat, to ale není nic tak 
nečekaného. Doplatil na to i hvězd-
ný Nadal, který jeden svůj deblový 
zápas začal až 45 minut po půlnoci. 
„Je to problém pro nás hráče i pro 
diváky, kteří musí ráno vstávat do 
práce. My máme v sobě adrenalin, 
musíme na regeneraci, poskytnout 
rozhovory. Dostat se do postele 
před čtvrtou hodinou ranní je téměř 
nemožné,“ postěžoval si. Bizarně 
působila čtyřhra dvou týmů, kterým 
šlo již pouze o čest. Američané Sam 
Querrey a Jack Sock porazili italské 
soupeře Simona Bolelliho a Fabia 
Fogniniho až po čtvrté hodině ráno 
našeho času. Jednalo se tak o druhý 
nejpozdější konec zápasu v tenisové 
historii. Blíže směrem k ránu končili 
pouze Hewitt s Marcosem Baghdati-
sem na Australian open 2008.

Smutný týden 
bojovníka bautiSty 
Co se naopak organizátorům poved-
lo, byla přítomnost většiny nejlepších 
hráčů světa na jednom místě v po-
měrně příjemném posezonním ter-
mínu. K vidění tak byly skvostné bitvy, 
tradičně velká dávka emocí i slzy na 
krajíčku. Ve výsledku tak vyřazení srb-
ského týmu ve čtvrtfinále s Ruskem 

oplakal Novak Djokovič, slzy neskrýval 
ani nejlepší hráč celého týdne Nadal. 
Všechny přítomné pak musel do-
jmout příběh Roberta Bautisty Aguta. 
tomu tři dny před finálovým utkáním 
s Kanadou zemřel otec a místo účasti 
v semifinále proti Velké Británii tak 
v současnosti devátý nejlepší hráč 
světa zamířil na jeho pohřeb. Vrátil 
se však ve velkém stylu a svůj finálový 
souboj s mladičkým Kanaďanem 
Félixem Augerem-Aliassimem zvládl 
na jedničku s hvězdičkou. „Měl jsem 
štěstí, že jsem s otcem mohl prožít 
poslední okamžiky jeho života. Kaž-
dý je odpovědný za svá rozhodnutí. 
Kdybych zůstal po pohřbu doma, 
tatínka bych patrně nepotěšil,“ vy-
světloval po výhře.

Pozici nejlepšího hráče roku 2019 
a zasloužené světové jedničky na-
opak před vlastním publikem zcela 
určitě potvrdil Rafael Nadal. V Da-
visově poháru odehrál celkem pět 
singlových duelů a kromě toho ještě 
obětavě naskakoval po boku Mar-
cela Granollerse či Feliciana Lópeze 
k deblovým utkáním. Nikoho tak ne-
mohlo překvapit, že byl po turnaji vy-
hlášen jeho nejužitečnějším hráčem. 
V Madridu přitom prezentoval netra-
diční herní pojetí. Své výkony hojně 
opíral o kvalitní servis a často po něm 
směřoval rovnou k síti. Za celý týden 
navíc v singlových zápasech ani 
jednou nepřišel o své podání a v zá-
věrečné bitvě s Denisem Shapovalo-
vem, jehož Kanada senzačně pronik-
la do finále Davisova poháru poprvé 
v historii, de facto porazil svého 
soupeře jeho vlastní zbraní. V utkání 
měl celkem 82% úspěšnosti po prv-
ním podání a Shapovalova přestřílel 
také v počtu es (7:4). „Nemohl jsem si 
přát nic lepšího. Byl to skvělý týden 
s úžasným publikem v zádech. 
Všem přítomným můžeme jen děko-
vat. Byli naším dalším hráčem,“ říkal 
v emocích po vydřeném vítězství. 
Španělsko sáhlo po titulu poprvé od 
roku 2011. Kromě Kanady dokázalo 
porazit Rusko, Chorvatsko, Argentinu 
nebo Velkou Británii. 

konkurence za dveřmi, 
oSud nejiStý
Jestli se však novému Davis Cupu blýs-
ká na lepší časy, je zatím ve hvězdách. 
Zatím to vypadá spíše na další pro-
blémy, neboť se mu rýsuje od příštího 
roku přímá konkurence v podobě led-
nového AtP Cupu. I když jeho zařazení 
do kalendáře sezony působí u značné 
části veřejnosti spíše směšně, účastníci 
za něj dostanou body do světového 
pořadí. Piqué tak musí přemýšlet co 
dál a možná hledat jistou formu doho-
dy s AtP. Nabízí se přesunout termín 
do září a navrhnout třeba každoroční 
střídání s Laver Cupem. Proti tomu se 
však zcela jistě postaví jeho zastánce 
Roger Federer. Prodloužení délky trvání 
na dva týdny také nevypadá zrovna 
průchodně, a tak je jisté, že soutěž 
čekají spíše problémy než světlé zítřky. 
Uvidíme, jestli se alespoň některé mou-
chy povede vychytat už za rok. opět to 
bude na stejném místě v Madridu.
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Los kvaLifikačního koLa 
DAVISOVA POHÁRU 2020

6. a 7. března 2020

Slovensko–Česká republika

Chorvatsko–Indie

Maďarsko–Belgie

Kolumbie–Argentina

USA–Uzbekistán

Austrálie–Brazílie

Itálie–Jižní Korea

Německo–Bělorusko

Kazachstán–Nizozemsko

Rakousko–Uruguay

Japonsko–Ekvádor

Švédsko–Chile 

Jistý start v Davisově 
POHÁRU 2020

Francie (divoká karta) 

Kanada

Rusko

Srbsko (divoká karta)

Španělsko

Velká Británie

Španělská radost s trofejí.



AUSTRALSKÁ 
VÝHEŇ SVĚDČILA 

FRANCOUZKÁM 

FED CUP

Stejnou cestou jako muži se vydaly 
vstříc dalšímu pokračování týmo-
vé soutěže také ženy. Jedno kolo 

ve starém formátu doma – venku bude 
následováno závěrečným turnajem za 
účasti dvanácti týmů. Pro jeho uspořádání 
se nabízely dva termíny. Jeden dubnový 
v nejdelší pauze mezi grandslamy nebo na 
konci roku. ITF se v tomto případě rozhod-
la pro první variantu. O fedcupovou trofej 
se tak bude hrát už mezi 14. a 19. dubnem.

A kromě dvou finalistek posledního roč-
níku a domácího Maďarska u toho budou 
také Češky, které jakožto jednoznačně 
nejlepší tým tohoto desetiletí vyfasovaly 
od pořadatelů divokou kartu. Nebudou tak 
muset nastoupit do únorové kvalifikace. 
„Jsem za to moc rád. Vyhneme se zrád-
nému únorovému play-off, kde na nás 
mohlo čekat několik zrádných soupeřů,“ 
kvitoval po srpnovém rozhodnutí kapitán 
Petr Pála. Pod jeho vedením vybojovaly 
Češky v týmové soutěži šest titulů. 

Návrat ke starým 
pořádkům
I když v tuzemském táboře po rozhod-
nutí zlikvidovat klasický formát soutě-
že a nahradit ho 
finančně atraktivním 
modelem s finálo-
vým turnajem na 
jednom místě 
nepanovala 
radost, dluž-
no podotk-
nout, že pro 
Fed Cup to 
taková no-
vinka není. 
Až do roku 
1994 totiž 
ženská sou-
těž vrcholila 

TexT: RADEK BARKMAN / FOTO: PROFIMEDIA

Trvalo to pouhý rok a ženy napodobily se svým pojetím týmové soutěže své mužské 
protějšky. O pohár pro vítěze Fed Cupu se totiž bude bojovat na finálovém turnaji, 
ten se ale bude pořádat už uprostřed dubna. Poslední klasický titul vybojovaly po 

napínavém průběhu finále Francouzky. Ukončily tak své šestnáctileté čekání na výhru. 
Hrdinkou zápasu byla KRISTINA MLADENOVICOVÁ (26), která připsala tři body.

právě jedním týdenním turnajem, často 
uprostřed července. Po neúspěšných po-
kusech v letech 2000 a 2001 (i s českou 
účastí) a nízký zájem diváků o zápasy ne-
utrálních soupeřů se však začalo týmové 
klání vracet k osvědčenému modelu. 

Systém nového Poháru federace je 
v zásadě jasný. Čtyři týmy mají jistou účast 
předem, zbylých osm si pak musí vybo-
jovat místo v kvalifikaci. Dvanáct družstev 
se poté rozdělí do čtyř tříčlenných skupin, 
z nichž vítězové projdou do semifinále. Tur-
naj bude po nadcházející tři roky pořádat 
na antuce Budapešť. ITF do něj napumpo-
vala 18 milionů dolarů, přičemž dvě třetiny 
poputují přímo k samotným tenistkám 
a zbytek si rozdělí jednotlivé svazy.

divoký start fiNále 
Derniéru starého systému si v listopado-
vém finále prožily v Perthu domácí Austra-
lanky s Francií. Pořadatelský tým se mohl 
spoléhat na služby světové jedničky a nej-
lepší hráčky sezony Ashleigh Bartyové, kte-
rá mohla svůj snový rok zakončit stylovým 
způsobem. Austrálie navzdory dominanci 

týmové soutěži v 60. letech čeká na svůj 
titul ve Fed Cupu dlouhých 45 let. 

Úvodní den nabídl šokující průběh 
dvouher. Kristina Mladenovicová nejprve 
deklasovala domácí dvojku Alju Tomlja-
novičovou 6:1, 6:1, Bartyová pak kontrovala 
čistým zápasem s Caroline Garciaovou. 
V duelu, který trval pouze 56 minut a byl 
hrán při teplotách okolo 40 stupňů Celsia, 
totiž své soupeřce nepovolila ani jediný 
gem. „Byl to možná nejlepší zápas, jaký 
jsem kdy v kariéře odehrála,“ hodnotila 
své suverénní sobotní počínání.

debl teNtokrát přiNesl 
fraNcii štěstí
Den nato už totéž říci nemohla. V bitvě 
týmových jedniček ji totiž v tie-breaku třetí 
sady udolala Mladenovicová. V australském 
dresu debutující Tomljanovičová (předtím 
odehrála zkraje desetiletí pár zápasů za 
Chorvatsko) ale rychle odpověděla a hladce 
přehrála francouzskou vyzyvatelku, třiatřice-
tiletou veteránku Pauline Parmentierovou. 
Rozhodnout tak musela závěrečná čtyřhra. 

V ní vítězky French Open 2016 Garciaová 
s Mladenovicovou měly navrch. Bartyovou 
sice na opačné straně kurtu doplnila zku-
šená Sam Stosurová, živější a sehranější pár 
ale potvrdil roli mírného favorita a Francie 
se tak po šestnácti letech opět mohla 
radovat z vítězství. „Před třemi lety jsme 
byly s Caro velmi blízko. Braly jsme to jako 
odvetu a po tom předchozím zklamání 
je to teď neopakovatelný pocit,“ chrlila ze 
sebe šťastná Mladenovicová s připomín-
kou štrasburského finále z roku 2016, kdy 
francouzský sen o triumfu přeťaly v závě-
rečném deblu Karolína Plíšková s Barborou 
Strýcovou. Australanky naopak byly smut-

né. Prohrály deváté finále v řadě.  
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FInáLE FED Cupu 2019, pERTH 
9. a 10. listopadu

Austrálie – Francie 2:3

Tomljanovičová–Mladenovicová 1:6, 1:6

Bartyová–Garciaová 6:0, 6:0

Bartyová–Mladenovicová 6:2, 4:6, 6:7

Tomljanovičová–Parmentierová 6:4, 7:5

Bartyová, Stosurová – Mladenovicová, Garciaová 4:6, 3:6 





SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Foto: TWITTER, FACEBOOK

Sociální sítě jsou nedílnou součástí dnešního 
i tenisového světa. Tentokrát nahlédneme na ty, 
které spravuje ALIZÉ CORNETOVÁ (29). 
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ALIZÉ 
CORNETOVÁ

Baterky dobité, zpátky do práce!

Cornetová má velkou podporu v příteli. Modelka Alizé.Doma je v Nice.

Blíží se opět pobyt v Paramount 
Apartments v Melbourne.

Do New Yorku se Francouzka vždy těší.

CORNETOVÁ 
A SOCIÁLNÍ SÍTĚ 
(listopad 2019)

Instagram @alizecornet
110 945 sledujících

Twitter @alizecornet
147 098 sledujících

Facebook @alizecornet
190 000 sledujících



Není tedy překvapením, že 
Slovenský tenisový svaz jako 
organizátor turnaje přivítal 

hned sedm hráčů z první světové 
stovky a dvacet dva hráčů z TOP 150. 
I přesto, že se turnaj hrál díky strikt-
nějším pravidlům ATP pouze na dvou 
hracích kurtech, organizace byla 
tradičně skvělá a vše proběhlo hladce. 
Národní tenisové centrum Sloven-
ského tenisového svazu se po dlouhá 
léta pyšnilo systémem tzv. jestřábího 
oka na centrálním dvorci. Po roční 
pauze se elektronický systém hlídání 
dopadu míče opět vrátil. Novinkou 
ovšem bylo, že vzhledem k začína-
jícímu konkurenčnímu boji na poli 
poskytování této služby už se systém 
v angličtině nesmí nazývat Hawk eye, 
protože je to zároveň název firmy, kte-
rá s tímto principem přišla. Nově tedy 
obecněji „electronic line calling“ nebo 
„review system“. Pravděpodobně se 
totiž dočkáme doby, kdy se na trhu 
objeví více firem, které tento produkt 
budou moci nabízet. Ale jsem si jist, 
že v češtině i slovenštině je pojem 
„jestřábí oko“ zakořeněn tak hluboko, 
že se bude používat i nadále.

ČIP NA SCÉNĚ
Tenisové prostředí obecně se 
poslední dobou otevírá trhu s nej-
různějšími softwary a moderními 
technologiemi. Ať už je to výše po-
psaný konkurenční boj o poskytová-
ní systému jestřábího oka, možnost 
živého přenášení (tzv. streamování) 
tenisových zápasů i na těch nejniž-
ších úrovních, vývoj softwaru pro 
Technical advisory i největší novinky, 
které se poprvé uvedly v život při 
turnaji Next Gen ATP Finals v ital-
ském Miláně. Kromě komunikace 
s kouči během zápasu, kdy kouč ne-
smí na kurt vstoupit, ale je s hráčem 
ve spojení přes sluchátka, přičemž 
celou komunikaci slyší diváci u tele-
vizních obrazovek. Poprvé v historii 
ATP Tour bylo hráčům dovoleno po-
užívat čip, který shromažďuje data 
jak z tréninku, tak ze zápasu. Hráči 
si potom společně s trenéry mohou 
nasbíraná data vyhodnotit a podle 
toho např. nastavit taktiku na další 
zápas. Léta používané pravidlo, 
že „hráči na kurtě nesmí používat 

žádná elektronická zařízení“, poma-
lu bere za své. Absolutní revolucí 
je ale zavedení tzv. video review. 
Až do nynějška byl hlavní rozhodčí 
na umpiru poslední instancí v roz-
hodnutí tzv. otázek faktu. Jedná se 
například o dvojdopad, dotek hráče 
sítě, dvojdotek, zda se hráč dotknul 
soupeřovy poloviny atd. V těch-
to situacích nemohl rozhodnutí 
změnit ani vrchní rozhodčí, který 
byl přivolán na kurt. Ten rozhoduje 
jenom v otázkách výkladu pravidel. 
Ve všech těchto případech (v an-
gličtině judgement calls) ale od 
letošního roku mohou hráči tohoto 
turnaje zažádat o přezkum a spor-
nou situaci si nechat vyhodnotit 
na základě zpomalených záběrů 
a moderních technologií.

KONEC ČÁROVÝCH?
Mílovými kroky se blíží doba, kdy 
všechny tenisové zápasy budou říze-
ny pouze hlavním rozhodčím na um-
piru bez pomoci čárových rozhod-
čích, protože jejich hlášení zastoupí 
hlas z reproduktoru, a s monitorem 
vedle sebe, kde si bude moci přehrát 
a posoudit jakoukoliv spornou situaci. 
Je otázkou, kam až moderní techno-
logie budou schopné zajít, resp. kam 
až jim dovolí zajít tenisoví funkcionáři. 
Protože co si budeme povídat, mož-
nosti jsou daleko větší, než si možná 
vůbec dokážeme představit. 
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Jan Smíšek je mezinárodní tenisový 
rozhodčí s licencí Gold Badge jako 
Chief of Officials a Bronze Badge 
jako hlavní rozhodčí. Zároveň je 
také šéfem rozhodčích Českého 
tenisového svazu. 

V Bratislavě se odehrál největší mezinárodní tenisový turnaj na území Slovenska, ATP challenger 
s dotací 114 800 EUR (kategorie Challenger 110). Už samotná výše dotace předurčuje turnaj k silnému 
startovnímu poli, ale první listopadový týden, ve kterém se turnaj hraje, je pro hráče ještě o něco 
atraktivnější bez ohledu na prize money. Je to totiž poslední týden, kdy hráči získávají body, které se 

počítají do rankingu při přihlašování na první grandslam následující sezóny, Australian Open. 

TexT: JAN SMÍŠEK / FOTO: PROFIMEDIA

MODERNIZACE 
BÍLÉHO SPORTU

POD LUPOU
ZÁKULISÍ

Blíží se konec čárových?



VE STOPÁCH 
ANTICKÝCH
HRDINŮ

PROFIL

TexT: RADEK BARKMAN / Foto: PROFIMEDIA

Dědeček trenér, matka profesionální hráčka. 
Zní to paradoxně, ale jejich přání bylo jasné. 

Hlavně, aby nikdo z potomků nechtěl jít stejnou 
cestou. Nepovedlo se. Žluté míčky a pečlivě 

vypletené rakety zvítězily u MARIE SAKKARIOVÉ (25) 
na celé čáře. Pětadvacetiletá dívka společně se 

Stefanosem Tsitsipasem mění pohled Řeků na tenis. 
Její kariéra nabrala jasný směr a velké triumfy čekají.
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Řecko už není známé jen jako vyhledávaná turistická destinace 
s krásným mořem, příjemnými teplotami a lahodným jídlem. 
Čím dál více dává o sobě vědět také na sportovním poli. Basket-

balisté Hellasu patří k naprosté světové špičce a triumf fotbalistů na 
Euro 2004, ač byl pochopitelně velmi překvapivý, zájem o sport v os-
trovní zemi ještě více rozšířil. Stále více se však Řekové prosazují také 
na kurtech různých povrchů. Stará se o to zejména dvojice Stefanos 
tsitsipas a Maria Sakkariová.

Rodinné kořeny
I když se dá Řecko považovat za všechno, jen ne tenisovou velmoc, 
byla současná řecká jednička předurčena k úspěšné kariéře především 
díky hlubokým rodinným kořenům. I když, jak se to vezme. Její ma-
minka Angeliki Kanellopoulouová totiž patřila mezi úspěšné hráčky. 
Na žebříčku se dokonce propracovala až na 47. místo a zahrála si třeba 
na olympiádě v Los Angeles, kde vypadla až ve čtvrtfinále na raketě 
Francouzky Catherine tanvierové.

Nicméně to je jen špička ledovce. Průběh její kariéry měl do ideálu 
daleko. Využila především toho, že se její tatínek Dimitris živil jako teni-
sový trenér. oba tak společně započali dráhu do světa profesionálního 
sportu. Jenže Helénská republika se tehdy zmítala ve značné ekono-
mické krizi, a tak podmínky pro trénink ani zdaleka nedosahovaly těch 
v jiných vyspělých státech. Když si navíc Kanellopoulouvi chtěli po-
moci sháněním vlastních sponzorů, řecký svaz se na to příliš netvářil, 
a dokonce Angelice vystavil dvouletou stopku v domácích soutěžích. 

dvakRát do stejné řeky? 
talentovaná Řekyně nakonec ukončila svůj sportovní život již v pěta-
dvaceti letech a dala přednost rodině. Její dcera Maria byla od útlého 
věku živým dítětem a věnovala se řadě sportů. Zkoušela karate nebo 
balet, byly to však spíše úsměvné pokusy. Nebylo proto překvapením, 
že zděděné geny mohla nejlépe realizovat na kurtu. Dělo se tak k ne-
velké radosti jejich předků. ti už moc dobře věděli, co znamená stát se 
profesionální hráčkou, neboť si už jednou museli podobné martyrium 
vytrpět. Dědeček Dimitris proto jen suše poznamenal: „A máme zase 
problém.“ tak špatné to ale nakonec nebylo. 

S raketou se mladá Maria cítila jako ryba ve vodě. Už při svém prvním 
větším turnaji v jedenácti letech v Lamii projevila své nadání a z kva-
lifikace se vyhoupla až do finále. Bylo jasné, že jejímu dalšímu vývoji 
je nutné věnovat nemalou péči. tehdy držela řecký tenis nad vodou 
především Eleni Daniilidouová. Ve své snaze však byla osamocena. 
Hospodářská situace země na jihu Evropy se navíc nadále nijak nelep-
šila a sponzoři se do tohoto sportu nijak nehrnuli. Zkušenost Angeliki 
a Dimitrise však velela jasně. Maria se musí posouvat v zahraničí. Eleni 
však zůstávala pro Marii velkým vzorem. „Byla to jediná hráčka, jíž 
jsme mohli v Řecku sledovat v televizi,“ vzpomíná její nástupkyně. 

Má potenciál dosáhnout 
na výborné výsledky. 
Úderově se zlepšuje

a na kurtu je schopna 
vypustit duši.
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o Rozvoj se staRala 
BaRcelona
V roce 2013 se tedy přesunula do 
Španělska. V Barceloně našla pro svůj 
další trénink vše potřebné. V akade-
mii Sánchez-Casal se připravovala od 
třinácti do sedmnácti let pod dohle-
dem zkušeného italského kouče. tím 
byl podle všeho Riccardo Rosolin, 
který se mimo jiné věnoval v minu-
losti i Aně Ivanovičové nebo Daniele 
Hantuchové. Na plný úvazek ale 
v katalánské metropoli nepůsobila. 
„Někdy za mnou přijel do Atén, jindy 
jsem za ním jela já do Barcelony. 
Nemohla jsem úplně opustit domov. 
Pořád jsem tu musela chodit do 
školy,“ vzpomíná na své začátky sou-
časná členka elitní světové třicítky.

Sakkariová nebyla příkladem hráč-
ky, která září na juniorských turna-
jích, navalí na sebe velká očekávání 
a pak se přechodem mezi dospělé 
protrápí. Zvolila opačnou cestu. Už 
od patnácti sbírala ostruhy mezi 
ženami a hrála podniky série ItF. 
V osmnácti navíc přešla do Portasovy 
akademie sídlící jen kousek vedle 
předchozí. „Potřebovala jsem kaž-
dodenní intenzivní trénink. Chtěla 
jsem, aby každý můj den byl napl-
něn tenisem. S odstupem času to 
hodnotím velmi pozitivně,“ vrací se 
k možná klíčovému kroku své kariéry.

Působení na okruhu ItF bylo vcelku 
úspěšné. Až do roku 2016 zde získala 
celkem sedm prvenství a ještě de-
setkrát byla ve finále. Celkem třikrát 
přitom ovládla turnaj na domácí 
půdě v Heraklionu. Žebříčkem se tak 
posouvala stále více nahoru. V roce 
2016 už dokonce dokázala vyhrát 
zápasy i na grandslamových podni-
cích v Melbourne a ve Wimbledonu. 
Po travnatém dostaveníčku v All 
England Clubu se tak mohla poprvé 
v životě podívat do elitní stovky žeb-
říčku. Z té už vypadla pouze dvakrát, 
přičemž pokaždé jí v takovém přípa-
dě patřila 101. příčka. 

napodoBila Matku
Posun pořadím směrem nahoru 
přilákal i renomovanější trenéry. Nad 
kariérou půvabné Řekyně po dob-
rém roce 2016 držel ochrannou ruku 
vítěz Australian open z roku 2002 
thomas Johansson. Pod jeho vede-
ním se Sakkariová blýskla především 
konstantně dobrými výsledky na své 
oblíbené trávě (ač sama prohlašuje, 
že jejím nejoblíbenějším povrchem 
je antuka) a na sklonku roku 2017 
prošla ve Wu-chanu do premiéro-
vého semifinále turnaje WtA. Násle-
doval další strmý let pořadím až na 
50. místo. tím si Sakkariová splnila 
svůj dávný sen z dob, kdy ještě patřila 
mezi otloukánky. „Chci být mezi 
elitní padesátkou a napodobit tak 
výsledek své maminky,“ nechala se 
slyšet v jednom z rozhovorů v době, 
kdy její žebříčkové postavení bylo 
ještě trojmístné a začínalo šestkou.

Příslušnost k širší světové špičce si 
budovala i v dalším pokračování svého 
tenisového života. Nejprve přežila ka-
tastrofální vstup do sezony 2018, když 
svůj první zápas vyhrála až na konci 
února v Acapulcu. Později se však 
zvedla a po slušných výkonech na 
grandslamech si dokonce v San Jose 
zahrála své premiérové finále turnaje 
WtA. Souboj s Rumunkou Mihaelou 
Buzarnescuovou si však nepochyb-
ně představovala úplně jinak. Zápas 
totiž nabídl jen třináct gemů, z čehož 
rodačka z Atén uhrála jen jediný. 
Díky semifinálovým účastem v Soulu 
a v Istanbulu se však alespoň na chvíli 
poprvé podívala do první třicítky.

kaMaRád Hill 
a paRtneR tsitsipas
Zbytek roku strávil po boku Sakkariové 
expert televizní stanice Sky Sports Mark 

Dalším cílem rodačky z Atén je 
elitní dvacítka žebříčku WTA.

Petchey, který mimo jiné vedl i slav-
ného krajana Andyho Murrayho do 
doby, než se dostal do elitní padesátky 
žebříčku. opravdu koncepční spoluprá-
ci však nastartovala až s jiným Britem, 
tomem Hillem. ten je znám přede-
vším pozitivní snahou dostat se svým 
svěřenkyním doslova pod kůži. Sám 
říká, že Řecko miluje a rád tady s Marií 
trénuje. „Má potenciál dosáhnout na 
výborné výsledky. Úderově se zlepšuje 
a na kurtu je schopna vypustit duši,“ 
vyzdvihl její kouč, který byl původně asi-
stentem u spolupráce s Johanssonem. 
Ve čtyřiadvaceti letech je navíc jedním 
z nejmladších trenérů na okruhu. 
ostatně je stejně starý jako Sakkariová.

Společně jim to klape na jedničku. 
Jeho svěřenkyně se v květnu propra-
covala k prvnímu titulu na turnaji 
v Rabatu a na prestižním klání v Římě 
pak došla do semifinále. Dva mohutné 
bodové přísuny jí napevno zajistily mís-
to v první třicítce pořadí a tím pádem 
i výhodu nasazování pro grandslamové 
turnaje. I když se zatím na podnicích 
velké čtyřky nedokázala v žádném 
z nich přenést přes třetí kolo, je více-
méně jasné, že při stávající úrovni její 
hry je to pouze otázkou času.

Zdá se navíc, že antická hrdinka 
našla svou pohodu i v osobním 
životě. Snímky fotografů ji totiž stále 
více zachycovaly v blízkosti svého 
krajana Stefanose tsitsipase. I když 
oficiálně jejich vztah nikdo z aktérů 
nepotvrdil, je jasné, že minimálně 
na Sakkariovou má jen ty nejlepší 
dopady. „Znám vlastně celou jeho 
rodinu. Už naše maminky spolu hrá-
ly tenis. Je jedním z nejlepších lidí 
na okruhu ATP. Úspěch ho prakticky 
vůbec nezměnil,“ uvedla na jeho 
adresu. Společně si oba zahráli už 
na Hopmanově poháru a chystají se 
i na smíšenou čtyřhru při olympiádě 
v tokiu. I díky nim se pozornost jejich 
krajanů nemusí pokaždé upínat jen 
na basketbalové palubovky nebo 
fotbalové stadiony. 

V roce 2019 vydělala tenisem přes 
milion dolarů.
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NENÁPADNÝ 
ČESKÝ TALENT 

ROZHOVOR

Spolu s Jonášem Forejtkem, 
Jiřím Lehečkou a dalšími 
talentovanými juniory dostává 

pozvánky do daviscupového týmu 
vedeného Jaroslavem Navrátilem. 
Mužský tenis se tak po chvilkové 
době temna, zdá se, pozvolna vrací 
na předem vydobyté pozice. I když 
ještě nemá zdaleka vyhráno. Sám 
Macháč mohl figurovat v žebříčku 
ještě o pár pozic výše. Série zranění 
a nemocí však jeho rozlet ke konci 
sezony přece jenom trochu přibrzdi-
la. I tak v něm ale roste hráč, s nímž 
se v budoucnu musí počítat.

I když jste se na konci roku potýkal 
se zraněním, máte za sebou sezonu, 
kdy jste se etabloval v mužském 
tenise. Jak ji hodnotíte?
„Hodnotím ji veskrze kladně. Co 
mě mrzí, je to, že se mi v po-
sledních týdnech nepovedlo dát 
dohromady zdraví.“ 

Z několika závěrečných turnajů jste 
se kvůli tomu odhlásil. Co přesně bylo 
příčinou těch zdravotních lapálií?
„Prodělal jsem bohužel několik 
nárazových zranění. Jednou jsem si 
zablokoval krk, později záda. Nemohl 
jsem se z toho dostat.“

Za využité šance 
jsem rád
Hrál jste dvakrát semifinále challen-
gerového turnaje – v Liberci a v Nur-
sultanu. Kterého výsledku si vy 
osobně považujete více?
„Nedá se to explicitně vyjádřit. Ce-
ním si obou. Liberec byl na antuce, 
Nursultan zase na betonu. V Kazach-
stánu jsem konec turnaje dohrával 
nemocný. Na výhru v jednom zápase 
to ještě stačilo, ten druhý (semifinále) 
jsem už musel skrečovat.“

Právě domácí challengery jsou 
přitom pro vás mladé hráče velkou 
šancí, jak prorazit do vyšších pater 
žebříčku. Vnímáte tlak, že to jsou 
zkrátka turnaje, kde musíte uspět?
„Pokaždé jsem si to naštěstí uvědomil 
až po turnaji, takže jsem to tolik nevní-
mal. Naopak jsem byl rád, že všechny 
šance, které jsem dostal, se mi povedlo 
využít. Toho si moc cením.“

Jistý průlom jste ale zaznamenal 
už na sklonku uplynulého roku. 
Vyhrál jste několik domácích tur-
najů série Futures a poprvé na sebe 

TexT: RADEK BARKMAN / FoTo: PROFIMEDIA, ARCHIV TOMÁŠE MACHÁČE

Patří mezi největší české naděje. Mezi hráče, kteří by v blízké době mohli atakovat pozice 
v elitní stovce světového žebříčku, a pravidelně tak startovat na grandslamových turnajích. 

Výbornou hrou od základní čáry a kvalitním bekhendem už dokázal porazit spoustu 
dobrých soupeřů a dvakrát prošel na challengeru do semifinále. 

TOMÁŠ MACHÁČ (19) se v dospělém tenise rychle otrkal a míří výš.

výrazně upozornil. Pomohlo vám to?
„Určitě. Byl to pro mě takový začátek 
kariéry. Dvakrát jsem navíc dokonce vy-
hrál turnaj z kvalifikace a jednou využil 
divoké karty. Vzpomínám na to rád.“

Na začátku roku však mohly i tyto 
vaše výsledky přijít vniveč po bodo-
vací reformě, kterou chystala ITF ve 
spolupráci s ATP. Jak jste to vnímal?
„Negativně. Naštěstí je to pryč. V zá-
sadě jsem si to nějak nebral. Vyhrál 
jsem tři turnaje Futures a chtěl jsem 
na tomto okruhu pokračovat, i když 
to svým způsobem bylo na nic.“

V srpnu jste si každopádně po návra-
tu zpět mohli oddechnout a sbírat 
další body do žebříčku. Kde vy osob-
ně máte vytyčený svůj nejbližší cíl?
„Rád bych se dostával pravidelně na 
kvalifikace grandslamových turnajů. 
Až se mi to povede, tak bych se zde 
rád dostával do hlavních soutěží.“

Přes Beroun a Zdice 
do sParty
Přesuňme se k vašim začátkům. Jak 
se vyvíjela vaše kariéra od dětství? 
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rád bych se 
dostával pravidelně 

na KvaLiFiKace 
grandslamových 

turnajů.
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Kdo byl vaším prvním trenérem?
„S tenisem jsem začínal v Berouně. 
Pak jsem se přesunul do Zdic, kde 
byl mým prvním trenérem pan Jiří 
Rosol. od roku 2009 jsem se pak 
pomalu dostal do Sparty.“

Jako dítě jste určitě musel provo-
zovat i nějaké další sporty. Kdy jste 
se definitivně rozhodl, že se budete 
naplno věnovat právě tenisu?
„Svým způsobem jsem hrál jen tenis, 
ale moc mě bavil fotbal. Řekl bych, 
že tak od patnáctého roku věku jsem 
tomu začal dávat všechno.“

Sledoval jste tenis v televizi? Kdo byl 
vaším vzorem?
„obdivoval jsem Rogera Federera. 
A také Rafaela Nadala.“

Český mužský tenis dlouho spolé-
hal na Tomáše Berdycha, který však 
v listopadu ukončil svou bohatou 
kariéru. Jak jste to osobně vnímal?
„Musím vyzdvihnout, jakých neuvěři-
telných úspěchů za celý svůj život do-
sáhl. Skončil ve skvělém věku a přeji 
mu jen to nejlepší.“

Od roku 2014 jste také členem 
Národního tenisového centra. Od va-
šich předchůdců je známé, že zdejší 
podmínky nejsou vůbec špatné. 
Souhlasíte s nimi?
„Rozhodně ano. Myslím, že podmínky 
jsou adekvátní a lidé kolem se o nás 
starají dobře.“

Našel byste ještě nějakou oblast, v níž 
by se třeba tyto podmínky ve srovná-
ní se zahraničním mohly zlepšit?
„Myslím si, že ne. U nás je všechno 
super a dostačující.“

sKvěLá atmosFéra 
na grandsLamech
Vraťme se ještě k vaší juniorské ka-
riéře. Když se za ní ohlédnete, co se 
vám okamžitě vybaví?
„Především to, že jsem byl šestnác-
tý na světě. To považuji jako velký 
úspěch. Pak by to byly asi triumfy na 
turnajích v Malajsii. Těch jsem si také 
vážil dost.“

Vyzkoušel jste si také juniorské 
grandslamové turnaje a na Austra-
lian Open 2018 si zahrál i semifinále 
čtyřhry. Jak na vás zapůsobila atmo-
sféra takovýchto podniků?
„Prostředí bylo na všech grandsla-
mech skvělé a rád bych se sem 
jednou podíval i v dospělé kategorii. 
Co se týká čtyřhry, té se sice nevěnuji 
a nebral jsem ji jako velký úspěch, 
na druhou stranu, když se naskytla 
příležitost, rád jsem si ji zahrál.“

Vypadá to, že pomalu dorůstá nová 
generace českého mužského tenisu. 
První krůčky dělá kromě vás ještě 
také Jonáš Forejtek, Jiří Lehečka 
nebo Michael Vrbenský. Věříte, že se 
někdo z vás dostane na pozici třeba 
kolem 50. místa světového žebříčku?
„To se takto dopředu těžko říká. 
Zatím mohu jen za sebe říci, že na 
to herně určitě máme. Věřím, že se 
dokážeme dál prosazovat.“

Šanci otrkat se mezi dospělými vám 
dává také kapitán daviscupového 
týmu Jaroslav Navrátil. Je to pro vás 
zajímavá zkušenost?
„Samozřejmě si toho moc vážím 

a jsem rád, že už jsem byl dvakrát 
součástí týmu. Pracuje se tu hodně 
intenzivně a profesionálně.“

K vyšším metám 
s danem vacKem
V čem vy osobně spatřujete hlavní 
rozdíly při přechodu mezi juniorským 
a dospělým tenisem? Ne všichni se 
s ním totiž popasují úplně dobře.
„Říká se, že právě tento přechod je 
v celé kariéře nejtěžší. Já jsem se 
s tím ale popasoval celkem dobře. 
Tenis je mezi muži samozřejmě tro-
chu jiný, ale poslední turnaje ukazují, 
že ti nejlepší junioři mají dobrou 
šanci prosadit se i mezi muži.“

V průběhu kariéry se u vás vystřídala 
celá řada trenérů. S kým trénujete 
momentálně?
„od května tohoto roku jsem započal 
spolupráci s Danem Vackem.“

Někteří tenisté okolo vašeho věku se 
ještě snaží náročné tenisové dávky 
kloubit se studiem na střední škole. 
Jak to máte vy?
„Školu jsem bohužel musel kvůli 
tréninku přerušit. Zvládl jsem ukon-
čit pouze prvák po základce. Teď se 
naplno chci věnovat kariéře a věřím, 
že si později studium dodělám.“

Letos jste žebříčkem poskočil o ně-
kolik stovek. Kde byste se rád viděl 
na konci následující sezony 2020?
„Mým cílem je dostat se do první 
dvoustovky. Když by to bylo ještě 
lépe, pochopitelně by mi to vůbec 
nevadilo. (úsměv) 

Tomáš mAcháČ
Datum narození 13. 10. 2000

Místo narození Beroun

Výška a váha 184 cm a 73 kg

Aktuální klub TK Sparta Praha

Nejoblíbenější jídlo Spaghetti bolognese

Nejoblíbenější film Harry Potter nebo Pán Prstenů

Nejoblíbenější fotbalový klub FC Barcelona

Nejoblíbenější povrch Beton

První zkušenost s tenisem Hra o zeď 

Vysněná dovolená Procestovat celou Ameriku

Nejoblíbenější školní předmět Dějepis

Nejméně oblíbený školní předmět Čeština

Životní přání Být zdravý 

Macháč se už otrkává mezi dospělými.
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VE STÍNU HVĚZD
O lásce k tenisu nebylo pochyb 

už od jejího útlého dětství. 
V době, kdy starší sestra 

Viktorka chodila na tréninkové hodi-
ny s Janem Kodešem ml. do Vestce, 
se malá Kéťa tak vehementně doža-
dovala hry, že vzal Katrin o rok dříve, 
ačkoliv v té době bral Kodeš děti až 
od pěti let. Právě ve Vestci u Prahy 
začaly tenisové krůčky pod vedením 
Jana Kodeše ml. a Pavla Kubce, se 
kterým spolupracuje dodnes.

DO ŠKOLY KAŽDÝ DEN
Talent Pávkové byl patrný od těch 
nejmladších kategorií, kdy stabilně 
patřila k TOP 5 hráčkám v České 
republice, což nemohlo uniknout 
pražskému I. ČLTK, kam před třemi 
lety přestoupila. Mladší žákyně uza-
vřela na třetím místě, starší na pozici 
páté. Ačkoliv tenis na podobné 
úrovni pro většinu znamená celo-
denní rutinu a velkou dřinu, Katrin 
zatím k tomu zvládá denní studium. 
U Pávků je absolutní symbióza spor-
tu a školy.

V loňském roce sice po dohodě s ve-
dením školy dostala Karína, jak Katrin 
kamarádi říkají, individuální studijní 
plán, nicméně školu navštěvuje každý 
den s výjimkou odpoledních předmě-
tů, jako je tělesná a hudební výchova. 
I tak uzavřela osmou třídu ZŠ pouze 
s dvěma dvojkami na vysvědčení.

Že je tenis pro finalistku MČR star-
ších žákyň z letošního roku doopravdy 
vším, poznáte už při vstupu do jejího 
pokoje. Nejen získané trofeje, ale také 
fotky elitních tenistů nebo autobiogra-
fie slavných hráčů. Na svůj mladý věk 
si rovněž uvědomuje, že pro úspěch je 
potřeba 100% zdraví. Kvalitní spá-
nek, kondiční příprava a dodržování 
vyváženého stravování pro sportovce je 
u Katrin samozřejmostí.

Predikovat budoucnost je složité, 
v individuálním sportu obzvlášť. 
Už nyní je ale jasné, že tahle holka 
se neztratí. S vlastní cílevědomostí, 
pečlivostí a drzostí se dozajista pro-
sadí. Když ne v tenise, tak v jiném 
odvětví určitě! Uvidíme, kam ji vítr 
případně zavane. 

TexT: LIBOR BASÍK / FOTO: ARCHIV KATRIN PÁVKOVÉ

Jména sester Fruhvirtových nebo Nikoly Bartůňkové asi většina 
z nás slyšela. Ale těch, co se věnují tenisu, je více. Český tenis 

má naději i v KATRIN PÁVKOVÉ (14), momentálně 27. hráčce 
evropského žebříčku této věkové kategorie.

KATRIN PÁVKOVÁ

Největší úspěchy Vicemistryně ČR do 14 let, Olympiáda dětí 
a mládeže - vítězka ve čtyřhře v roce 2017

Nejoblíbenější činnost 
mimo tenis

Vaření a pečení zdravých jídel a moučníků, hudba 
(neustále si zpívám a poslouchám písničky).

Hráč (hráčka), 
kterým fandím Shapovalov, Kyrgios, Strýcová, Andreescuová

Nejhezčí tenista Taylor Fritz

Největší kamarádka Má ségra a největší kamarádka z tenisu (Lucka 
Havlíčková) a kamarádka ze školy (Viky Bednářová)

Nejoblíbenější turnaj ODM, US Open (prostě N.Y.)

Tenisový cíl

Ráda bych si zahrála jeden z grandslamů kromě 
Austrálie. Ale nad ním je jiný životní cíl. Hrát tenis, 
vystudovat vysokou školu a dělat práci, která mě 
bude naplňovat – chci si užívat života a být nadále 
vděčná za to, co mám a umím.

Nejoblíbenější trenér Tenisový: Magdalena Zemanová 
Kondiční: Pavel Janda

NADĚJE
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TexT: RADEK BARKMAN / Foto: PROFIMEDIA, INTERNET

Mohli být hvězdami a svým nesporným uměním vydělávat peníze přímo na kurtu. 
Většina z nich si však neuvědomila, že kromě obrovského talentu je zapotřebí 

vlastnit také silnou vůli. Krátké záblesky jejich kariér se tučným písmem 
do historie tohoto sportu nezapíšou.

TOP 6 
NENAPLNĚNÝCH 

TALENTŮ
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ErnEsts Gulbis 
(lotyšsko)
Největší výsledek: 
Semifinále French Open 2014

Pobaltské Lo-
tyšsko se mohlo 
pyšnit opravdu 
velkou spor-
tovní hvězdou. 
Už ve svých 
devatenácti 
letech totiž 

dosáhl kudrnatý mladík na Roland 
Garros čtvrtfinálové mety. Když 
o šest let později přidal na stejném 
turnaji dokonce postup do semifiná-
le a posun na desáté místo světové-
ho žebříčku, zdálo se, že tuto výzvu 
bude realizovat. Muže s vynikajícím 
servisem a dělovým forhendem 
nicméně zabil nedostatečný přístup 
a nebetyčná lenost. Zatímco Roger 
Federer na sobě pracuje po celou 
kariéru, Gulbis se spokojil s málem. 
Po příšerném roce 2019 už patrně 
další šanci prorazit nedostane.

nicolE VaidišoVá 
(ČEská rEpublika)
Největší výsledek: 
2x grandslamové semifinále 

Kdybyste teniso-
vé veřejnosti 
položili otázku, 
kdo ze všech 
hráčů toho-
to století svůj 
talent nejvíce 
neuplatnil, 

patrně by s přehledem vyhrála Nicole 
Vaidišová. Coby teenagerka dvakrát 
dosáhla semifinálové mety na grand-
slamu a byla součástí elitní desítky 
světového žebříčku. Svou hrou měla 
potenciál ženám vládnout. Postupně 
ale začala uvadat a poprvé ukonči-
la kariéru kvůli únavě z porážek už 
v roce 2010. I když se pak o pár let 
později pokoušela ještě o návrat, na-
vzdory jeho dobrému začátku přišel 
druhý, a patrně už definitivní konec 
před třemi lety.

Tennis Arena vybrala šest nenaplněných 
talentů tohoto století, kteří svůj po-
tenciál nechali trestuhodně vyšumět. 

Někteří měli smůlu, jiné porazila lenost, frust-
race z dílčích neúspěchů nebo touha být vidět 
i jinde než na kurtech. Inu, posuďte sami. 

bErnard tomic 
(austráliE)
Největší výsledek: 
čtvrtfinále Wimbledonu 2011

V této rubrice 
se pochopitelně 
musí objevit 
alespoň jeden 
divoký Austra-
lan. Naše volba 
padla na rodá-
ka ze Stuttgar-

tu Bernarda tomice. Zatímco Nick 
Kyrgios nebo thanasi Kokkinakis 
se ještě snaží prosadit mezi nejlep-
šími, tomic zřejmě svou kariéru již 
definitivně odpískal. Výroky typu, že 
hraje tenis jen pro peníze a nepro-
žil žádné dětství, ho mezi fanoušky 
kompletně odsoudily. Škoda pro něj. 
Peněz mohl skutečně vydělat dost. 
Vítěz dvou juniorských grandslamů 
a čtvrtfinalista Wimbledonu zpřed 
osmi let mohl být černým koněm 
velkých turnajů. teď je rád za pou-
hou kvalifikaci. 

taťána GoloVinoVá 
(FranciE)
Největší výsledek: 
Čtvrtfinále US Open 2006

Zatímco dozní-
vala sláva velké 
kariéry Amélie 
Mauresmové, 
mohla se hrdá 
Francie těšit na 
triumfy její oče-
kávané nástup-

kyně. Rodačka z Moskvy však příliš 
štěstí do vínku nepobrala. V čerstvých 
šestnácti sice pronikla do osmifinále 
Australian open a o dva roky později 
dokonce do čtvrtfinále US open, její 
kariéru přibrzdilo zánětlivé onemoc-
nění bederní páteře. Golovinová 
postupně ztrácela chuť do hry a jako 
kouč jí nepomohl ani Mats Wilander. 
Později upoutala vztahem s fotba-
listou Samirem Nasrim a letošním 
pokusem o návrat, který zatím abso-
lutně nevychází.

donald younG 
(usa)
Největší výsledek: 
4. kolo US Open 2011 a 2015

USA chrlí 
prakticky každý 
rok někoho, 
kdo je schopen 
okouzlit svým 
potenciálem 
na průlom 
do nejužších 

pater světového žebříčku. V polovině 
minulého desetiletí byl touto osobou 
juniorský suverén Donald Young. 
Svého času nejmladší vítěz juniorky 
Australian open (vyhrál ji v patnác-
ti letech) se však mezi dospělými 
vůbec neadaptoval. Jeho přechod 
mezi profesionály se uskutečnil 
v době, kdy na to ještě nebyl připra-
ven a brzká série porážek začala jeho 
sebevědomí rychle ničit. Běhavý hráč 
s dobrým citem pro míč se tak musel 
spokojit jen se 38. místem světového 
žebříčku. A to bylo hodně málo.

EuGEniE bouchardoVá 
(kanada)
Největší výsledek: 
Finále Wimbledonu 2014

Je možná troufa-
lé hodnotit fina-
listku grandsla-
mového turnaje 
jako nenaplněný 
talent. Jenže 
tady to platí 
téměř stopro-

centně. Po wimbledonském průlomu 
v roce 2014 přišel u půvabné Kanaďan-
ky nevídaný sešup. ten je způsobený 
především její výrazně sníženou touhou 
po úspěchu na kurtech. V posledních 
letech tak vidíme Bouchardovou pře-
devším na lechtivých fotkách domi-
nujícím sociálním sítím. Je to případ 
připomínající životní dráhu podobného 
talentu v osobě Anny Kurnikovové. 
Genie sice svou kariéru ještě neuzavře-
la, výsledky posledních týdnů ji k tomu 
však zřejmě rychle doženou. 
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LIDÉ   Milníky světových jedniček

CHLAPÍK 
S KNÍREM, SERVISEM 
A VOLEJEM

JOHN NEWCOMBE

Byl posledním z Australanů, kteří dominovali světovému tenisu v padesátých, 
šedesátých a sedmdesátých letech minulého století. Na kurtech vynikal 
nepřehlédnutelným knírem, a hlavně perfektní hrou servis-volej. Není divu, 
že JOHN NEWCOMBE (75) byl jedním z nejlepších tenistů v době, kdy se 
grandslamové turnaje hrály na travnatém povrchu. Obratnost, skvělé podání, 
přechod na síť a kvalitní voleje mají na svědomí nejenom sedm velkých titulů ve 
dvouhře, ale taky dalších devatenáct vyhraných grandslamů ve čtyřhrách (z toho 
dva triumfy byly v mixu). Je jedním z mála tenistů, kteří byli světovými jedničkami 
ve dvouhře i čtyřhře. Po zavedení žebříčku ATP se na jeho vrchol posadil v červnu 
1974 jako první z pozdější trojice Australanů. A nevítězil jenom na trávě. 
Šedesát osm singlových titulů nasbíral na všech površích. Australská tenisová 
legenda bude už navždy patřit k nejlepším tenistům všech dob. 

TExT: JAROSLAV DZADIK / FOTO: pROfImeDIA
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John Newcombe (75) vynikal také ve čtyřhře. Kromě sedmi grandslamových titulů ve dvouhrách vyhrál dvakrát 
v mixu (US Open 1964 a Australian Open 1965) a sedmnáctkrát v mužské čtyřhře. První deblový titul získal na 
domácím grandslamu v roce 1965 a poslední také na Australian Open v roce 1976. V Austrálii vyhrál pětkrát, 

French Open třikrát, z Wimbledonu má deblových titulů šest a na US Open se se spoluhráčem radovali třikrát. 
Dvanáct grandslamových turnajů vyhrál s krajanem Tonym Rochem a tento počet překonali až bratři Bryanové 

v roce 2013. Byl u pěti australských výher v Davis Cupu jako hráč a v roce 1999 také jako nehrající kapitán 
(na australské lavičce působil od roku 1995 do 2000). Hráčskou kariéru ukončil v roce 1981. 

1966 a 1967 

Na US Open v roce 1966 poprvé bojoval ve finále o grand-
slamový triumf. S krajanem Stollem po prvním vítězném 
setu tahal v dalších třech za kratší konec. V roce 1967 
se stal profesionálem. Na Australian Open v Adelaide 
prohrál v semifinále s Athurem Ashem a na French Open 
ve čtvrtém kole s Piličem. Ve Wimbledonu a na US Open 
už přemožitele nenašel. V Londýně ztratil jeden set ve 
třetím kole s Američanem Smithem a jeden v semifinále 
s Chorvatem Piličem. V boji o titul zničil Němce Bungerta 
6:3, 6:1, 6:1 a získal první velký titul. Na vítězné vlně po-
kračoval i v New Yorku, kde po finálové výhře 3:0 na sety 
nad Američanem Graebnerem zvedl nad hlavu druhou 
singlovou grandslamovou trofej. Stal se světovou jednič-
kou podle uznávaného žebříčku žurnalisty Lance Tingaye, 
který předcházel pozdějšímu žebříčku ATP.

První titul v open éře vybojoval na antuce v Hamburku 
v roce 1968. Na French Open 1969 zaznamenal po roce 1965 

opět čtvrtfinále, které bylo nakonec jeho nejlepším výsled-
kem na tomto turnaji. Ve Wimbledonu 1969 mu titul ujel ve 

finále po čtyřsetové prohře s krajanem Rodem Laverem.

1968 a 1969 

Poslední – sedmý grandslamový titul vybojoval před domá-
cím publikem. Na Australian Open 1975 se nerodil lehce. 

Do finále se probojoval po třech pětisetových bitkách. 
V něm ve čtyřech setech zdolal světovou jedničku Jimmy-

ho Connorse. Byl to jeho celkově čtyřiatřicátý a zároveň po-
slední titul z open éry. O rok později si v Melbourne zahrál 
poslední grandslamové finále. Po postupu do boje o titul 
bez ztráty setu mu tam tři sady vzal krajan Edmondson. 

1975 a 1976 

Domácího grandslamového titulu se dočkal v roce 1973. 
V Melbourne na trávě ztratil jediný set ve finále s No-

vozélanďanem Parunem. Na French Open pak vypadl 
v prvním kole, když nestačil na Čecha Holečka. Wimble-

donu se kvůli bojkotu v letech 1972 a 1973 nezúčastnil, 
na US Open 1973 startoval a ukořistil tam šestý grand-

slamový titul. Ve finále ho vybojoval po pěti setech nad 
Janem Kodešem. V prvním vydání žebříčku ATP ze dne 

23. srpna 1973 se ocitl na sedmém místě.

1973 

V patnácti letech si zahrál na Australian Open. V roce 1960 
prohrál hladce v prvním kole s krajanem Markem. V letech 
1961 až 1963 byl juniorským mistrem své země. Na Austra-

lian Open 1962 v Sydney vyhrál dva zápasy – s Australanem 
Kellerem a Indem Lallem. Ve třetím kole nestačil na 

krajana Emersona. Toho roku prošel přes dvě kola i na 
French Open a jedno kolo uhrál i ve Wimbledonu. 

1960–1963 

Vše si vynahradil v All England Clubu v dalších dvou 
letech. Ve čtvrtfinále udolal Roye Emersona 11:9 v páté 
sadě, ve finále v pěti setech zdolal i dalšího krajana 
Rosewalla a podruhé vyhrál Wimbledon. V další sezoně 
titul obhájil. Ve finále v roce 1971 triumfoval zase po pěti 
setech. Tentokrát proti němu stál Američan Stan Smith.

1970 a 1971 

V této sezóně se sice obešel bez grandslamového trium-
fu, zato z deseti finále získal devět titulů, z toho sedm na 
americké půdě. Osmé vítězství zaznamenal v Tokiu a per-
fektní sezonu završil triumfem v Sydney. Třetího června 
1974 se stal na osm týdnů druhou světovou jedničkou 
ATP Tour.

1974
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TexT: JAROSLAV BLAŽEK / Foto: ARCHIV AUTORA, PROFIMEDIA

Úvod do dnešního článku vykopneme jako obvykle větou: Toto téma je velmi obsáhlé. 
Dokonce natolik, že se o něm vydávají knihy a má vlastní lékařský obor – podiatrie. 

Problematika chodidel je v poslední době často diskutována, a to zejména u dětí, kde se 
řeší kvalita obuvi. Zdali chodit naboso, či nikoliv. Rovněž díky příchodu minimalistických 

bot (barefoot), který zažívá velký boom, se řeší stav chodidla a jeho patologie čím dál více. 

PORUCHY 
NOŽNÍ KLENBY 

A SPORT



Obr. 2 – Ať už impuls síly do úderu vychází přes přední nohu, nebo zadní (některé 
varianty postavení), nesprávná centrace kotníku dlouhodobě negativně ovlivňuje 
kvalitu úderů.

Mgr. et Bc. Jaroslav Blažek je bývalý 
kondiční trenér Belindy Bencicové 
a Jiřího Veselého. V současnosti 
pracuje s Anastasií Potapovovou. 
Vystudoval FTVS obor trenérství, 
studuje fyzioterapii. 

OpOra chOdidla a spOrt
Proč v tenisovém magazínu řešíme 
kotník, chodidlo i klenbu? Pro jeho 
velký přesah do kvality pohybu, po-
tažmo tenisové techniky. Vše začíná 

u správné opory. Je to jak dům 
s chatrnými základy. Jakkoliv bude 
kvalitní, stejně dřív nebo později spad-
ne. Představte si, že máte vbočenou 
patu (valgózní patu) (obr. 1). Nakro-
číte-li do úderu přes takovou oporu 
chodidla, cokoliv bude následovat 
dále, už je jen jistá míra kompenzace 
(obr. 2) a hledání rovnováhy, nemluvě 
o přenosu energie. 

Často je tato odchylka patrná pří vý-
skoku na servis, kdy se díky nekvalitní 
opoře sbíhají kolena k sobě, od sebe 
nebo dochází k jiné decentraci. Je 
tak ovlivněn celý koordinační řetězec, 
a vznikají tak nežádoucí kompenzace.

Vady VrOzené a získané
Některé deformity jsou vrozené 
a mohou se řešit konzervativní 
léčbou a těžší případy i operativně. 
Ačkoliv genetické dispozice hrají 
bezesporu velkou roli, fakt je, že až 
každé páté dítě má nějakou formu 

získané vady nohou (z důvodů ne-
správné obuvi, hypoaktivity, obezity). 
Nejčastěji se setkáváme s kombinací 
ploché a vbočené nohy, což má často 
za následek tzv. tvar dolních konče-
tin do „X“. U dětí do 3 let je oploštění 
nohy běžné, poté by mělo docházet 
k tvarování klenby. 

ObuV, VlOžky, barefOOt, 
chOdit bOs?
Velmi diskutované téma je tedy to, 
v čem bychom měli chodit. Pro děti 
se plošně doporučuje chození naboso 
po povrchu, který stimuluje práci 
chodidla (písek, posekaná tráva, sen-
zomotorický koberec). Naopak bosá 
chůze po rovném povrchu (betonová 
cesta, dřevěné podlahy) není vhodná 
a je třeba kvalitní obuv (pevná pata, 
měkká podrážka, prostor pro prsty). 

U dospělých se rozmohl trend bare-
foot. Je třeba být velmi opatrný. Má-li 

někdo již určitou vadu, pravděpodobně 
ho prosté užívání minimalistické obuvi 
nespasí, naopak se problém zhorší. 
Klíč je v technice došlapu, pozvolném 
zatěžování a volbě povrchu. 

Jistým řešením je i ortopedická vložka 
do bot. ta má v mnoha případech své 
opodstatnění a po konzultaci s podi-
atrem to může být správná volba. Na 
druhou stranu vede tak trochu k „le-
nosti“ si aktivně tvořit klenbu. Často se 
tedy ukazuje jako vhodná kombinace 
jak cvičení na stimulace klenby, tak 
i výběr vhodných vložek do bot (nikoliv 
však do všech bot, ale např. jen do 
sportovních. Pro klasickou chůzi volíme 
kvalitní obuv a snažíme se korigovat 
techniku došlapu či klidový stoj).

cVičení
Postupů, jak ovlivnit kvalitu klenby 
v zátěži, je mnoho. Poslední dobou se 
upouští od dávných rad typu sbírání 
předmětů ze země pomocí prstů 
u nohou apod. Upřednostňuje se ale 
korekce opory v zatížení. Lidská noha 
a její svaly nepracující separátně, ný-
brž ve svalových zřetězeních. Na to je 
při případné korekci třeba brát zřetel. 
osobně mám dobré zkušenosti se 
švýcarským konceptem Spiraldyna-
mik, kdy se snažíme cvičence vědo-
mě aktivovat správnou pozici hlezna 
a celé dolní končetiny (obr. 3.).

Obr. 1 – Normální postavení patní kosti 
vs. vbočené postavení.

Obr. 3 – Na pravém obrázku vidíme zacentrované klouby dolní končetiny dle princi-
pů šýcarského konceptu Spiraldynamik. Skrze navedení terapeutem je tak možné 
začít s nácvikem stabilizace nohy v zátěži. / Zdroj: pilates-verband.at
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servis ATP TOUR, DVOUHRA (2.12.)
1. Rafael NADAL (ESP)  9 985

2. Novak DJOKOVIČ (SRB) 9 145

3. Roger FEDERER (SUI) 6 590

4. Dominic THIEM (AUT) 5 825

5. Daniil MEDVEDĚV (RUS) 5 705

6. Stefanos TSITSIPAS (GRE) 5 300

7. Alexander ZVEREV (GER) 3 345

8. Matteo BERRETTINI (ITA) 2 870

9. Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) 2 540

10. Gaël MONFILS (FRA) 2 530

11. David GOFFIN (BEL) 2 335

12. Fabio FOGNINI (ITA) 2 290

13. Kei NIŠIKORI (JPN) 2 180

14. Diego SCHWARTZMAN (ARG) 2 125

15. Denis SHAPOVALOV (CAN) 2 050

16. Stan WAWRINKA (SUI) 2 000

17. Karen CHAČANOV (RUS) 1 840

18. Alex DE MINAUR (AUS) 1 775

19. John ISNER (USA) 1 770

20. Grigor DIMITROV (BUL) 1 747

104. Tomáš BERDYCH (CZE) 550

106. Jiří VESELÝ (CZE) 544

108. Andrej MARTIN (SVK) 528

110. Norbert GOMBOS (SVK) 507

140. Jozef KOVALÍK (SVK) 379

142. Martin KLIŽAN (SVK) 373

 PŘED DESETI LETY (30.11.2009)
1. Roger FEDERER (SUI) 10 550

2. Rafael NADAL (ESP) 9 205

3. Novak DJOKOVIČ (SRB) 8 310

PŘED DVACETI LETY (29.11.1999)
1. Andre AGASSI (USA) 5 048

2. Jevgenij KAFELNIKOV (RUS) 3 465

3. Pete SAMPRAS (USA) 3 024

 ATP TOUR, ČTYŘHRA (2.12.)
1. Juan Sebastián CABAL (COL) 8 230

1. Robert FARAH (COL) 8 230

3. Nicolas MAHUT (FRA) 7 180

4. Horacio ZEBALLOS (ARG) 5 610

5. Pierre-Hugues HERBERT (FRA) 5 290

6. Lukasz KUBOT (POL) 5 090

7. Marcelo MELO (BRA) 4 910

8. Raven KLAASEN (RSA) 4 665

9. Kevin KRAWIETZ (GER) 4 660

10. Michael VENUS (NZL) 4 530

13. Filip POLÁŠEK (SVK) 4 220

64. Roman JEBAVÝ (CZE) 1 276

 ATP PRIZE MONEY 2019 (2.12., $)
1. Rafael NADAL (ESP) 16 349 586

2. Novak DJOKOVIČ (SRB) 13 372 355

3. Roger FEDERER (SUI) 8 716 975

4. Dominic THIEM (AUT) 8 000 223

 POČET ES V ROCE 2019 / počet zápasů (2.12.)
1. John ISNER (USA) 1 032/48

2. Reilly OPELKA (USA) 1 014/48

3. Alexander ZVEREV (GER) 709/67

4. Milos RAONIC (CAN) 697/36

legenda: ● MUŽI CZ ● MUŽI SK

MUžI

ATP WORLD TOUR, FINÁLE

6.10. Peking (CHN) 3,5 Mil. $ Thiem – Tsitsipas 3:6 6:4 6:1
Dodig, Polášek – Kubot, Melo 6:3 7:6(4)

6.10. Tokio (JPN) 1,9 Mil.  $ Djokovič – Millman 6:3 6:2 
Mahut, Roger-Vasselin – Mektič, Škugor 7:6(7) 6:4

13.10. Šanghaj (CHN) 7,5 Mil. $ Medveděv – A. Zverev 6:4 6:1
Pavič, Soares – Kubot, Melo 6:4 6:2

20.10. Moskva (RUS) 840 130  $ Rubljov – Mannarino 6:4 6:0                                                          
Demoliner, Middelkoop – Bolelli, Molteni 6:1 6:2

20.10. Antverpy (BEL) 635 750 € A. Murray – Wawrinka 3:6 6:4 6:4                                                 
Krawietz, Mies – Ram, Salisbury 7:6(1) 6:3

20.10. Stockholm (SWE) 635 750 € Shapovalov – Krajinovič 6:4 6:4                                                     
Kontinen, Roger-Vasselin – Pavič, Soares 6:4 6:2

27.10. Vídeň (AUT) 2,3 Mil. € Thiem – Schwartzman 3:6 6:4 6:3                                                  
Ram, Salisbury – Kubot, Melo 6:4 6:7(5) 10-5

27.10. Basilej (SUI) 2,1 Mil. € Federer – de Minaur 6:2 6:2                                                          
Rojer, Tecau – Fritz, Opelka 7:5 6:3

3.11. Paříž (FRA) 5,2 Mil. € Djokovič – Shapovalov 6:3 6:4                                                       
Herbert, Mahut – Chačanov, Rubljov 6:4 6:1

NEXT GEN ATP FINALS, FINÁLE
9.11. Milán (ITA) 1,4 Mil.  $ Sinner – de Minaur 4:2 4:1 4:2

ATP FINALS, FINÁLE   

17.11. Londýn (GBR) 9 Mil.  $ Tsitsipas – Thiem 6:7(6) 6:2 7:6(4) 
Herbert, Mahut – Klaasen, Venus 6:3 6:4

DAVIS CUP, FINÁLE

24.11. Madrid (ESP) FINÁLE
ŠPANĚLSKO – KANADA 2:0
Bautista-Agut – Auger-Aliassime 7:6(3) 6:3                                     
Nadal – Shapovalov 6:3 7:6(7)

CHALLENGER TOUR S CZ A SK VÍTĚZI, FINÁLE
20.10. Ismaning (GER) 69 280 € Lacko – Cressy 6:3 6:0

3.11. Eckental (GER) 46 600 € Veselý – Darcis 6:4 4:6 6:3

24.11. Maia (POR) 46 600 € Kovalík – Lestienne 6:0 6:4

ITF CIRCUIT S CZ A SK SINGLOVÝMI VÍTĚZI, FINÁLE
6.10. Antalya (TUR) 15 000 $ Vrbenský – Heller 7:5 6:3

6.10. Šarm aš-Šajch (EGY) 15 000 $ Gengel – Bega 6:2 5:7 6:1

13.10. Šarm aš-Šajch (EGY) 15 000 $ Gengel – Moundir 6:2 6:3

20.10. Olomouc (CZE) 15 000 $ Staněk – Pospíšil 6:3 6:4

27.10. Liberec (CZE) 15 000 $ Paulson – Michnev 7:6(3) 6:1

3.11. Opava (CZE) 15 000 $ Poljak – Nouza 6:4 6:4

17.11. Milovice (CZE) 15 000 $ Šátral – Krumich 6:3 6:3

servis  |  statistiky
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Roger Federer opět opanoval svoji Basilej.
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 WTA TOUR, DVOUHRA (2.12.)
1. Ashleigh BARTYOVÁ (AUS) 7 851

2. Karolína PLÍŠKOVÁ (CZE) 5 940

3. Naomi ÓSAKAOVÁ (JPN) 5 496

4. Simona HALEPOVÁ (ROU) 5 462

5. Bianca ANDREESCUOVÁ (CAN) 5 133

6. Jelina SVITOLINOVÁ (UKR) 5 075

7. Petra KVITOVÁ (CZE) 4 776

8. Belinda BENCICOVÁ (SUI) 4 685

9. Kiki BERTENSOVÁ (NED) 4 245

10. Serena WILLIAMSOVÁ (USA) 3 935

11. Aryna SABALENKOVÁ (BLR) 3 120

12. Johanna KONTAOVÁ (GBR) 2 879

13. Madison KEYSOVÁ (USA) 2 767

14. Sofia KENINOVÁ (USA) 2 740

15. Petra MARTIČOVÁ (CRO) 2 617

16. Markéta VONDROUŠOVÁ (CZE) 2 390

17. Elise MERTENSOVÁ (BEL) 2 290

18. Alison RISKEOVÁ (USA) 2 210

19. Donna VEKIČOVÁ (CRO) 2 205

20. Angelique KERBEROVÁ (GER) 2 175

21. Karolína MUCHOVÁ (CZE) 1 864

33. Barbora STRÝCOVÁ (CZE) 1 491

52. Viktória KUŽMOVÁ (SVK) 1 105

57. Marie BOUZKOVÁ (CZE) 1 034

58. Kateřina SINIAKOVÁ (CZE) 1 020

66. Kristýna PLÍŠKOVÁ (CZE) 859

  RACE TO SHENZHEN, DVOUHRA (2.12.)
1. Vitalia DIAČENKOVÁ (RUS) 178

2. Kirsten FLIPKENSOVÁ (BEL) 161

3. ČANG Šuaj (CHN) 140

3. ČU Lin (CHN) 140

5. PCHENG Šuaj (CHN) 135

5. Jasmine PAOLINIOVÁ (ITA) 135

7. Tímea BABOSOVÁ (HUN) 120

8. Lesley KERKHOVEOVÁ (NED) 101

9. Arantxa RUSOVÁ (NED) 100

10. Coco VANDEWEGHEOVÁ (USA) 95

24. Jana ČEPELOVÁ (SVK) 24

155. Johana MARKOVÁ (CZE) 10

 WTA TOUR, ČTYŘHRA (2.12.)
1. Barbora STRÝCOVÁ (CZE) 7 110

2. Kristina MLADENOVICOVÁ (FRA) 6 990

3. Tímea BABOSOVÁ (HUN) 6 965

4. SIE Su-wej (TPE) 6 705

5. Aryna SABALENKOVÁ (BLR) 6 655

6. Elise MERTENSOVÁ (BEL) 6 615

7. Kateřina SINIAKOVÁ (CZE) 4 955

8. Gabriela DABROWSKÁ (CAN) 4 950

8. SU Ji-fan (CHN) 4 950

10. ČANG Šuaj (CHN) 4 705

13. Barbora KREJČÍKOVÁ (CZE) 4 490

21. Květa PESCHKEOVÁ (CZE) 3 415

 POČET ES V ROCE 2019 / počet zápasů (2.12.)
1. Karolína PLÍŠKOVÁ (CZE) 488/67

2. Kiki BERTENSOVÁ (NED) 457/81

3. Ashleigh BARTYOVÁ (AUS) 409/64

4. Naomi ÓSAKAOVÁ (JPN) 363/51

5. Kristýna PLÍŠKOVÁ (CZE) 334/39

6. Jekatěrina ALEXANDROVOVÁ (RUS) 318/54

žENY

WTA TOUR, FINÁLE

6.10. Peking (CHN) 8,29 Mil. $ Ósakaová – Bartyová 3:6 6:3 6:2                                                                 
Keninová, Matteková – Ostapenková, Jastremská 6:3 6:7(5) 10-7

13.10. Tchien-ťin (CHN) 500 000 $ Petersonová – Watsonová 6:4 6:4                                                                 
Aojamaová, Šibaharaová – Hibinoová, Katoová 6:3 7:5

13.10. Linec (AUT) 250 000 $ Gauffová – Ostapenková 6:3 1:6 6:2 
Krejčíková, Siniaková – Haasová, Knollová 6:4 6:3

20.10. Moskva (RUS) 1 Mil. $ Bencicová – Pavljučenkovová 3:6 6:1 6:1                                                      
Aojamaová, Šibaharaová – Flipkensová, Matteková 6:2 6:1

20.10. Lucemburk (LUX) 250 000 $ Ostapenková – Görgesová 6:4 6:1      
Gauffová, McNallyová – Christianová, Guarachiová 6:2 6:2

17.11. Houston (USA) 125 000 $ Flipkensová – Vandewegheová 7:6(4) 6:4                                                     
Perezová, Stefaniová – Fichmanová, Šibaharaová 1:6 6:4 10-5

17.11. Tchaj-pej (TPE) 125 000 $ Diačenková – Babosová 6:3 6:2                                                                    
Le Ja-suan, Wu Fang-sien – Jakupovičová, Koviničová 4:6 6:4 10-7

WTA ELITE TROPHY, FINÁLE

27.10. Ču-chaj (CHN) 2,4 Mil. $ Sabalenková – Bertensová 6:4 6:2 
L. Kičenoková, Klepačová – Jang Čao-suan, Tuan Jing-jing 6:3 6:3

WTA FINALS, FINÁLE   

3.11. Šen-čen (CHN) 14 Mil. $ Bartyová – Svitolinová 6:4 6:3 
Babosová, Mladenovicová – Sie Su-wej, Strýcová 6:1 6:3 

FED CUP, FINÁLE

10.11. Perth (AUS) SVĚTOVÁ 
SKUPINA

AUSTRÁLIE – FRANCIE 2:3
Tomljanovicová – Mladenovicová 1:6 1:6
Bartyová – Garciaová 6:0 6:0
Bartyová – Mladenovicová 6:2 4:6 6:7(1)
Tomljanovicová – Parmentierová 6:4 7:5                                                    
Bartyová, Stosurová – Garciaová, Mladenovicová 4:6 4:6                           

ITF CIRCUIT S CZ A SK SINGLOVÝMI VÍTĚZKAMI, FINÁLE

20.10. Antalya (TUR) 15 000 $ M. Pantůčková – Taylorová 6:3 6:1
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Mladičká Gauffová triumfovala v Linci.
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JUNIORSKÉ TIE ‑BREAKY  ITF – CHLAPCI DO 18 (2.12.)
1. Holger Vitus NODSKOV RUNE (NOR) 2 715,00

2. Jonáš FOREJTEK (CZE) 2 592,50

3. Šintaro MOCIZUKI (JPN) 2 440,00

4. Thiago Agustin TIRANTE (ARG) 2 190,00

5. Harold MAYOT (USA) 2 015,00

6. Martin DAMM (USA) 1 847,50

7. Emilio NAVA (USA) 1 540,00

8. Valentin ROYER (FRA) 1 447,50

9. Toby KODAT (USA) 1 371,25

10. Jiří LEHEČKA (CZE) 1 230,00

23. Dalibor SVRČINA (CZE) 971,25

48. Andrew PAULSON (CZE) 687,50

65. Martin KRUMICH (CZE) 631,00

182. Lukáš PALOVIČ (SVK) 316,75

199. János FEKETE (SVK) 297,75

 ITF – DÍVKY DO 18 (2.12.)
1. Diane PARRYOVÁ (FRA) 2 441,25

2. Daria SNIGUROVÁ (UKR) 2 348,75

3. Leylah Annie FERNANDEZOVÁ (CAN) 2 080,00

4. Emma NAVARROVÁ (USA) 2 002,50

5. Alexa NOELOVÁ (USA) 1 795,00

6. Nacumi KAWAGUČIOVÁ (JPN) 1 490,00

7. Elsa JACQUEMOTOVÁ (FRA) 1 467,50

8. Kamilla BARTONEOVÁ (LAT) 1 460,00

9. Maria Camila OSORIOVÁ SERRANOVÁ (COL) 1 452,50

10. ČENG Čchin-wen (CHN) 1 378,75

13. Linda FRUHVIRTOVÁ (CZE) 1 223,75

42. Linda NOSKOVÁ (CZE) 751,25

50. Kristýna LAVIČKOVÁ (CZE) 717,50

61. Darja VIĎMANOVÁ (CZE) 661,50

88. Romana ČISOVSKÁ (SVK) 505,00

 TENNIS EUROPE – CHLAPCI DO 16 (26.11.)
1. Holger Vitus NODSKOV RUNE (NOR) 5 618

2. Šintaro MOCIZUKI (JPN) 5 896

3. Martin DAMM (USA) 3 695

9. Peter Benjamín PRIVARA (SVK) 1 450

19. Peter NAĎ (SVK) 1 065

27. Daniel SINIAKOV (CZE) 949

 TENNIS EUROPE – DÍVKY DO 16 (26.11.)
1. Elsa JACQUEMOTOVÁ (FRA) 3 719

2. Polina KUDĚRMETOVOVÁ (RUS) 3 349

3. Coco GAUFFOVÁ (USA) 3 168

11. Linda NOSKOVÁ (CZE) 1 893

13. Darja VIĎMANOVÁ (CZE) 1 841

30. Barbora PALICOVÁ (CZE) 1 235

 TENNIS EUROPE – CHLAPCI DO 14 (26.11.)
1. Mihai Alexandru COMAN (ROU) 955

2. Vojtěch PETR (CZE) 889

3. Jaroslav DEMIN (RUS) 810

10. Jakub MENŠÍK (CZE) 670

11. Lukáš VELÍK (CZE) 660

 TENNIS EUROPE – DÍVKY DO 14 (26.11.)
1. Nikola BARTŮŇKOVÁ (CZE) 1 040

2. Alisa BARANOVSKÁ (UKR) 1 025

2. Petra MARCINKOVÁ (CRO) 935

4. Amélie ŠMEJKALOVÁ (CZE) 884

7. Nikola DAUBNEROVÁ (SVK) 790

  Na prvních místech celostátních žebříčků 
2019/2020 ČTS figurují mezi dorostenci 
JONÁŠ FOREJTEK (18, TK Plzeň) a LINDA 
FRUHVIRTOVÁ (14, TK Sparta), mezi 
staršími žáky PETR VOJTĚCH (14, TK 
Na Dolině) a LINDA FRUHVIRTOVÁ 
(14, TK Sparta) a mezi mladšími žáky 
JAN KUMSTÁT (12, TK Prostějov) 
a BRENDA FRUHVIRTOVÁ (12, TK Sparta).

  Jedničkami na slovenských žebříčcích 
STZ za rok 2019 jsou mezi dorostenci 
LUKÁŠ POKORNÝ (17, TK Love 4 tennis) 
a MICHAELA KADLEČKOVÁ (18, TK 
Tennis Fun Banská Bystrica), mezi staršími 
žáky DAVID SCHWARC (14, TC Trnava) 
a NIKOLA DAUBNEROVÁ (14, TK Slovan 
Bratislava) a mezi mladšími žáky DANIEL 
BALAŠČÁK (12, TA Prešov) a RENÁTA 
JAMRICHOVÁ (12, Slávia Trnava). 

  ITF World Tennis Tour Junior Finals 2019 
do 18 let vyhráli v čínském Čcheng-tu 
Nor HOLGER VITUS NODSKOV RUDE (16) 
a Francouzka DIANE PARRYOVÁ (17). 
Čech FOREJTEK (18) obsadil páté místo.

  Závěrečný výběrový turnaj Tennis Europe 
Junior Masters 2019 v italském Reggio 
Calabria v kategorii do 16 let vyhrál PETER 
NAĎ (15, TK Mladosť Košice). PETER 
BENJAMÍN PRIVARA (15, TC Trnava) 
skončil třetí. V kategorii do 14 let skončila 
mezi dívkami AMÉLIE ŠMEJKALOVÁ 
(14, I. ČLTK) druhá, NIKOLA DAUBNEROVÁ 
(14, TK Slovan Bratislava) byla třetí.

  MARTIN KRUMICH (17, TK Sparta) zvítězil 
na turnaji ITF G4 do 18 let na chorvatském 
ostrově Veli Lošinj.

  MARTINA SMOLEŇOVÁ (16, MŠK 
Poprad-Tatry) vyhrála turnaj ITF G5 do 
18 let na Rhodosu.

  LUKÁŠ POKORNÝ (17, TK Love 4 tennis) 
triumfoval na turnaji ITF G5 do 18 let 
v černohorském Baru.

  DANIEL SINIAKOV (16, TK Sparta) zvítězil 
na turnaji ITF G4 do 18 let v Almere 
v Nizozemsku.

  NIKOLA BARTŮŇKOVÁ (13, I. ČLTK) ovládla 
turnaj ITF G4 do 18 let v Budapešti.

  LUKÁŠ PALOVIČ (17, TA Prešov) vyhrál 
turnaj ITF G4 do 18 let v Káhiře.

  MAREK PAZDERA (14, I. ČLTK) získal titul 
na turnaji TE 2 do 14 let v Kodani.

PřIPRAVIL: JAROSLAV DZADIK

ASHLEIGH BARTYOVÁ (23)
má za sebou nej-
vydařenější sezonu 
kariéry. Nejlepší 
grandslamový vý-
sledek ve dvouhře 
zaznamenala již 
v lednu na Australian 
Open postupem 
do čtvrtfinále. Na 
French Open ho 
Australanka vylepšila 
nejlepším možným 
způsobem, když zís-
kala první singlový grandslamový titul. V červ-
nu se stala světovou jedničkou a podtrhla to 
i výhrou na závěrečném WTA Finals.

GILLES SIMON (34)
byl ještě v červenci 
na 25. příčce svě-
tového žebříčku. 
Sezonu ukončil 
v šesté desítce. Od 
roku 2007 zůstal 
počtvrté bez jedi-
ného turnajového 
triumfu v sezoně. Na 
všech grandslamech 
se probojoval do 
druhého kola a od 
srpna vzešel vítězně 
jenom ze šesti zápasů. Jediný výrazný výsledek 
uhrál bývalý šestý hráč světa postupem do 
finále v londýnském Queen‘s Clubu.

COCO GAUFFOVÁ (15)
dokázala postoupit 
ve Wimbledonu 
do čtvrtého kola. 
S další Američankou 
McNallyovou vyhrála 
dva turnaje WTA tour 
ve čtyřhře. A v říjnu 
dokázalo tohle 
věkem dítě zvítězit 
na turnaji hlavního 
okruhu i ve dvouhře. 
V hale v Linci zdolala 
ve finále ve třech 
setech Jelenu Ostapenkovou. Aktuálně se na-
chází na nejvyšším žebříčkovém místě kariéry, 
najdeme ji na 68. příčce žebříčku WTA.
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JANNIK SINNER (18)
vyhrál letos v únoru 
na domácí půdě 
v Bergamu svůj první 
challengerový titul. 
Přidal k němu dvě 
výhry na turnajích 
ITF Futures a další 
dvě challengerové. 
Ital ukončil sezónu 
vítězstvím na 
závěrečném výběro-
vém turnaji hráčů 
do 21 let Next Gene-
ration ATP Finals v Miláně hladkou finálovou 
výhrou nad de Minaurem. Teď je na žebříčku 
nejvýše v kariéře – na 78. místě.
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SOUTĚŽ 

SOUTĚŽ

Poznáte 
tenisové trofeje?

ŘEŠENÍ Z MINULÉHO ČÍSLA: 1B Turín, 2A Melbourne 1974, 3B Stan Smith, 4C Nadal nikdy nevyhrál, 
5C Roger Federer (17), 6C Vilas i Nalbandian
Výherce ročního předplatného: Kristýna HLAVATÁ, Karlovy Vary

Správné odpovědi pošlete na e-mail soutez@casopistennisarena.cz nejpozději do 25. ledna 2020. 
Uveďte jméno, adresu a telefon. Do předmětu zprávy napište KVÍZ (bez uvedení všech údajů 
nemůžete být zařazeni do slosování). Na jednoho šťastného výherce čeká předplatné magazínu 
Tennis Arena. Správné řešení kvízu i jméno výherce najdete v únorové Tennis Areně.

a) ATP MASTERS PAŘÍŽ
b) WTA HOBART
c) FRENCH OPEN MUŽI

1

a) ATP ŘÍM
b) WTA NORIMBERK
c) ATP HAMBURK

2

a) ATP MADRID
b) WTA DAUHÁ
c) ATP BARCELONA

3

a) ATP BASILEJ
b) ATP VÍDEŇ
c) WTA LINEC

4

a) WTA CINCINNATI
b) WTA SOUL
c) WTA TORONTO

5

a) WTA PRAHA
b) WTA MOSKVA
c) WTA STUTTGART

6



FILOZOF

Představte si, že by vám někdo 
nabídl možnost být v práci 
i v soukromém životě efektivnější. 

Pravděpodobně jste už slyšeli pojem 
„Paretův princip“, známý také jako „Pa-
retovo pravidlo 80/20“. Bylo formulo-
váno na základě pozorování italského 
inženýra, sociologa a ekonoma Vilfreda 
Pareta. Podle Pareta pramení 80 % 
důsledků z 20 % příčin. Přišel na tento 
poznatek ve vlastní zahradě, když po 
léta vypozoroval, že specifických 20 % 
jeho lusků vynáší 80 % celkového výno-
su hrášku. Podle Pareta také přibližně 
80 % pozemků v Itálii vlastní 20 % oby-
vatelstva. „Přibližně“, protože číslo není 

matematicky přesný poměr. Jedná se 
o tendenci, která někdy může předsta-
vovat 90/10 nebo 70/30 a prokazuje, 
že v našem světě existuje nerovnováha, 
a že distribuce není rovnoměrná. Kupo-
divu tuto tendenci lze vysledovat v růz-
ných oblastech života a lidské činnosti. 
V praxi bývá snahou odhalit ono malé 
spektrum příčin, které tak významně 
ovlivňuje celkový výsledek. Tento proces 
hledání se nazývá Paretova analýza.  
Zde naleznete pár příkladů: 

-   Restaurace vydělávají z 20 % určitých 
druhů pokrmů 80 % výnosu.

-  20 % určitého ošacení v našem šatní-
ku nosíme k 80 % příležitostem.

-  Microsoft uvádí ve své studii, že 80 % 
problémů ve funkčnosti jejich systé-
mu napraví tím, že odstraní určitých 
20 % celkově zjištěných závad.

-  80 % světového internetového pro-
vozu se odehrává na 20 % ze všech 
webových stránek.

-  Průzkumy v USA prokázaly, že dlouho-
dobý úspěch silných značek a silných 
firem je mimo jiné založený na pod-
statě z 80 % zachovat opravdové jádro 
svého působení a z 20 % mít odvahu 
ke změnám.

-  Firemní poradci radí pro zvýšení efekti-
vity zaměřit se na těch 20 % firemních 
procesů či produktů, které přinášejí 
80 % zisku a jiné aktivity omezit.
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Autorka je bývalou tenisovou profe-
sionálkou a čtvrtfinalistkou French 
Open 1999.

„Paretův PrinciP 
a odvaha ke změně“ 

MAlý TenISoVý FIloZoF SYlVY PlISchKe

TexT: SYLVIA PLISCHKE / FoTo: PROFIMEDIA

Tyto dva poslední poznatky mě přivedly 
před oči Rogera. on je také jakási značka 
a z marketingového pohledu hodně silná 
značka. A nejen on. Určitě i Rafa nadal 
nebo další nejlepší sportovci. I oni jsou po 
dlouhá léta úspěšnými, protože vědomě 
na sobě pracují a zůstavají otevřeni pro 
občasnou změnu. Změnu v pohybových 
dovednostech, v sestavě jejich týmů 
nebo i myšlení, což je nejspíše to nejtěžší. 
Roger celou řadu z nás určitě překvapil, 
když si v pokročilém věku do týmu na 
určitou dobu přivolal Stefana edberga, 
zapracoval intenzivně na hře volejů a pře-
chodu na síť, až ke vzniku nového pojmu 
bleskového útoku – „SABR“ – Sneak 
Attack By Roger. Rozhodnutí, že Roger 
už nebude hrát jako kdysi 30 turnajů 
ročně, ale bude si vkládat vědomě pauzy 
a zaměří se na jeho současné priority, 
taky představuje jakousi odvahu ke změ-
ně a dalšímu vývoji.

Podle Pareta by se podniky měly sou-
středit na činnosti, které jim přinášejí 
80 % výdělku. V oblasti soukromého ži-
vota výdělěk nejsou jen peníze, ale i ra-
dost, zdraví, přátelství. Jde o vědomou 
prioritu vlastních činů. Ta se samozřej-
mě v průběhu života mění. Z pohledu 
filozofie je klíčovým bodem okamžik, 
kdy si uvědomíme, že každá jednotka 
práce či času neprodukuje identickou 
hodnotu. Určitý časový „management“ 
se každý vrcholový sportovec více méně 
naučí. Ale kdo má pocit, že má rezer-
vy, může i v této oblasti začít trénovat. 
Vždy máme možnost vědomě se roz-
hodnout pro činnosti, které vykonáme 
dříve, činnosti, které mohou počkat, ty, 
které můžeme delegovat, a ty, které 
můžeme zcela vyřadit. Měsíčně strávit 
1–2 hodiny času promýšlením toho, co 
děláme, může přinést obrovský efekt. 
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V ZIMĚ HRAJTE NA ŠTVANICI

Na Štvanici je vám v zimní sezoně k dispozici 
8 krytých kurtů s tvrdým povrchem a 4 antukové kurty, 
to vše schované pod celkem šesti nafukovacími 
a jednou pevnou halou.

Díky neustále renovovaným plachtám hal, povrchům 
i topným agregátům je zajištěno kvalitní hraní 
za jakéhokoliv počasí.

Cena jednotlivých hodin začíná na 295,- pro členy 
klubu, pro veřejnost cena od 310,-/hod. Možnost 
rezervace jednotlivých hodin nebo se slevou celého 
zimního hracího období.

Informace a rezervace:

I. ČLTK Praha, Ostrov Štvanice 38, Praha 7
Rezervace celé zimní sezony: 
Martina Plocová/tel. 604 230 721, plocova@cltk.cz
Rezervace jednotlivých hodin: 
sportovní recepce/tel. 222 316 317
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