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Hoci nádej vždy zomiera posled-
ná, zdá sa, že nám zomrela ešte pred 
stretnutím s Českom. Naše hráčky 
boli totiž zrejme premotivované. 
Prílišný optimizmus okolo nich ich 
dostal pod obrovský psychický tlak, 
ktorý nezvládli. Preto hrali hlboko 
pod svoje schopnosti a možnosti. 
A výsledok? Jasná prehra. Treba sa 
z  nej poučiť... Slovensko podľahlo 
Česku vo štvrtom vzájomnom stret-
nutí štvrtý raz.

Po sobote 
nepríjemný stav 0:2

D. Hantuchová – L. Šafářová 

5:7, 1:6. Kým Danielu poslúchalo 
podanie, išlo v  prvom sete o  kva-
litný a  veľmi zaujímavý súboj, no 
v druhom sete akoby uťal. Naša re-
prezentantka stratila úderovú istotu, 
mnohé lopty nestíhala, a tak nečudo, 
že uhrala len jeden gem. Iba jej snaha 
na výbornú súperku jednoducho 
nestačila. Stretnutie trvalo 89 minút.

D. Cibulková – P. Kvitová 2:6, 
3:6. Podobne ako Hantuchová, 
aj Dominika o  optimálnej forme 
iba sníva. A  preto jej stretnutie 
s Kvitovou vyzeralo ako tréning in-
štruktorky s jej žiačkou. Až bezočivo 
sebavedomá Kvitová preháňala svoju 

súperku po dvorci ako chcela a po 
15 minútach viedla 4:0. Dorážala ju 
najmä svojím forhendom (mala by si 
naň vyžiadať zbrojný pas!), ktorý Ci-
bulková stereotypne kŕmila svojím 
bekhendom. Keďže hrala stále pod 
tlakom, zrejme si neuvedomovala, 
že Kvitová je ľaváčka!!! A keď Češka 
výborným pohybom dokonale eli-
minovala aj Cibulkovej najsilnejšiu 
zbraň – forhend, nebolo sa o  čom 
baviť. Zápas trval 78 minút. Ani 
jedna z  domácich hráčok nemala 
v sobotu brejk.

Rozhodnutie už 
v súboji jednotiek 

D. Hantuchová – P. Kvitová 4:6, 
2:6. Len patologický optimista si 
mohol myslieť, že ešte môžeme 
zvrátiť vývoj tohto súboja s Češka-
mi o postup do semifi nále svetovej 
skupiny Fed Cupu. Kvitová svojej 
súperke nedala ani najmenšiu šancu. 

A bolo vymaľované! Treba súhlasiť 
s názorom Hantuchovej, že je zrej-
me len otázkou času, kedy Kvitová 
zakotví v  Top 10. Stretnutie trvalo 
68 minút. Stav: 0:3.

J. Čepelová – L. Šafářová 4:6, 
7:6(4). Keďže už bolo o  postupe 
súperiek rozhodnuté, veľmi múdro 
postavil Matej Lipták, kapitán nášho 
kolektívu, do ďalšieho stretnutia 
Košičanku, členku NTC, sedem-
násťročnú Janu Čepelovú. Petr Pála, 
kapitán družstva hostí, postavil 
proti nej Šafářovú a nie Záhlavovú-
Strýcovú, ako sa pôvodne predpo-
kladalo. A ich súboj bol pre skvelé 
obecenstvo odmenou za vytrvalé 
povzbudzovanie, pohladením, če-
rešničkou, lebo Jana sa svojej veľkej 
súperky nezľakla. Potvrdila, že nie 
náhodou získala vlani titul majster-
ky Európy v dvojhre i štvorhre (so 
Chantal Škamlovou) do 18 rokov. 
Dobre sa pohybovala, hrala odvážne, 

Snaha nechýbala, ale kval
Slovensko prehralo vo Fed Cupe s Českom 2:3, o záchranu  v

Aj v športe nepochybne platí, že niekedy aj dobrého moc škodí 
a že sa neopláca nedoceniť súpera. Pred stretnutím s Češkami vládol 
v  našom tábore mierny optimizmus. No ukázalo sa, že sme mali 
reálnejšie zhodnotiť kvality súperiek, momentálnu formu našich 
a výbornú formu ich singlistiek. A navyše to, že ide o  ľaváčky, čo 
najmä v kritických chvíľach poriadne zavážilo! 

Povzbudzovanie Daniele HANTUCHOVEJ nepomohlo Dominike CIBULKOVEJ nestačila bojovnosť
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Fedcupový rebríček
7. 2. 2011

1. Taliansko  37 092

2. Rusko  21 055

3. USA  17 002 

4. Česko  10 827 

5. Belgicko  8845 

6. Španielsko  7345 

7. SLOVENSKO  5037 
8. Austrália  4987 

9. Francúzsko  4800 

10. SRBSKO  4785
11. Ukrajina  4732 

12. Nemecko  4550 

13. Estónsko  2775 

14. Argentína  2702 

15. Kanada  2700

16. Švajčiarsko  2620 

17. Švédsko  2590

18. Japonsko  2575 

19. Bielorusko  2167 

20. Čína  2130

predvídavo, nápadito a svojej veľkej sú-
perke neraz poriadne podkúrila. Ak si 
zlepší podanie, môže onedlho úspešne 
mútiť vodu aj medzi ženami. Šafářová 
pre bolesti v  stehne vzdala zápas po 
druhom sete, ktorý Jana nečakane 
vyhrala v tajbrejku... Stretnutie trvalo 
95 minút. Stav: 1:3.

M. Rybáriková, J. Čepelová – K. 
Peschkeová, B. Záhlavová-Strýcová 
6:1, 4:6, 7:6(4). Češky nastúpili sebave-
dome. Kým si uvedomili, že ich súperky 
tiež niečo vedia, uhrali v úvodnom sete 
iba jeden gem! Až potom ukázali svoje 
prednosti najmä v hre pri sieti a v cel-
kovom prehľade na dvorci. Ale aj tak 
boli stále pod tlakom, takže napokon 
vydrené víťazstvo našej dvojice, v ktorej 
dominovala Rybáriková, bolo celkom 
zaslúžené. Bolo odmenou pre vytrval-
cov v hľadisku, ktorí ich povzbudzovali 
až do posledného fiftínu. Stretnutie 
trvalo 124 minút. Konečný výsledok: 
Slovensko – Česko 2:3. 

-rik

alita bola na strane súpera
u  vo svetovej skupine hrá so Srbskom

FED CUP
SVETOVÁ SKUPINA

5. - 6. 2. 2011
AUSTRÁLIA - TALIANSKO 1:4; Grothová - Schiavoneová 

6:7(4), 6:3, 6:3, Stosurová - Pennettová 6:7(5), 7:6(5), 4:6, 

Stosurová - Schiavoneová 6:7(1), 6:3, 5:7, Grothová - Pen-

nettová 3:6, 2:6, Rodionovová, Stubbsová - Erraniová, 

Vinciová 6:2, 6:7(1), 4:6   

RUSKO - FRANCÚZSKO 3:2; Kuznecovová - Cornetová 6:3, 

3:6, 4:6, Šarapovová - Razzanová 3:6, 4:6, Pavľučenkovová 

- Cornetová 3:6, 6:3, 6:2, Kuznecovová - Razzanová 6:4, 

6:4, Pavľučenkovová, Kuznecovová - Coinová, Cornetová 

7:6(4), 6:0

SLOVENSKO - ČESKO 2:3; Hantuchová - Šafářová 5:7, 1:6, 

Cibulková - Kvitová 2:6, 3:6, Hantuchová - Kvitová 4:6, 2:6, 

Čepelová - Šafářová 4:6, 7:6 (5) skreč - Šafářová odstúpila 

pre problémy so stehnom, Čepelová, Rybáriková - Peschke-

ová, Záhlavová-Strýcová 6:1, 4:6, 7:6(4)

BELGICKO - USA 4:1; Wickmayerová - Matteková-Sandsová 

6:1, 7:6(6), Clijstersová - Oudinová 6:0, 6:4, Clijstersová 

- Matteková-Sandsová 6:7(10), 6:2, 6:1, Wickmayerová - 

Oudinová 6:2, 6:0, Flipkensová, Mestachová - Huberová, 

Kingová 3:6, 5:7

II. SVETOVÁ SKUPINA
ŠVÉDSKO - UKRAJINA 2:3; Arvidssonová - Curenková 

6:3, 6:2, Larssonová – K. Bondarenková 6:7(2), 6:7(5), 

Arvidssonová – K. Bondarenková 6:7(3), 4:6, Larssonová 

- Curenková 6:7(3), 6:2, 6:3, Arvidssonová, Larssonová 

– K. Bondarenková, Savčuková 5:7, 2:6

SLOVINSKO - NEMECKO 1:4; Hercogová -  Görgesová 7:5, 

6:4, Hercogová - Petkovicová 1:6, 2:6, Zecová-Peškiričová 

- Görgesová 4:6, 2:6, Hercogová, Srebotniková - Grönefel-

dová, Maleková 6:7(3) - skreč, Slovinky odstúpili

ESTÓNSKO - ŠPANIELSKO 1:4; Kontaveitová - Martíne-

zová-Sánchezová 2:6, 0:6, Kanepiová - Carla Suárezová-

Navarrová 6:3, 6:2, Kanepiová - Martínezová-Sánchezová 

6:3, 4:6, 3:6, Kontaveitová - Suárezová-Navarrová 2:6, 2:6, 

Aniová, Rüütelová - Llagosterová-Vivesová, Medinová-

Garriguesová 1:6, 6:7(5)

SRBSKO - KANADA 3:2; Kruničová - Marinová 3:6, 6:3, 5:7, 

Jovanovská - Wozniaková 6:4, 7:5, Jovanovská - Marinová 

7:6(3), 6:3, Jovanovičová - Wozniaková 0:6, 4:6, Jovanovská, 

Kruničová - Fichmanová, Pelletierová 7:6 (5), 6:4

Česká radosť v Bratislave - s hráčkami poskakoval realizačný tím s kapitánom Petrom Pálom (vľavo)

Jana ČEPELOVÁ sa teší s Magdalénou RYBÁRIKOVOU z vydareného debutu

Fanúšikovia vo vypredanej aréne si zaslúžili obdiv a uznanie za vytrvalé povzbudzovanie
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 Máte nejaké vysvetlenie na jednoznačnú 
prehru? 

Stretnutie nám nevyšlo. Naopak, české hráčky 
podali vynikajúce výkony, čo je v súbojoch s nami 
už pravidlom. Som sklamaný z  toho, že sme 
nenaplnili očakávanie divákov. Tí by si zaslúžili 
vyrovnanejšie skóre a aspoň jeden zápas, v kto-
rom by bolo ešte o čo hrať.  Naše hráčky počas 
týždňa ukazovali dobrú formu. Ale 
v zápasoch ju nepremenili tak, ako 
by sme chceli. Neviem, či to bolo 
tlakom domáceho prostredia. Alebo 
tým, že sa súperky predviedli v tom 
najlepšom svetle. 

 Česky mali dobrú formu už na 
Australian Open. Očakávali ste, 
že Petre Kvitovej vydrží aj v  Bra-
tislave? 

Petra sa stala ozajstnou líderkou 
českého tímu. Do Bratislavy prišla 
s veľkým sebavedomím. Má ho mať prečo – od 
začiatku roka z  12 zápasov prehrala len jeden. 
Bolo na nej vidieť, čo znamená, ak má hráčka 
sebavedomie a dokáže ho na dvorci využiť. 

 Videli ste v zápasoch momenty na možný 
obrat z našej strany? 

Obe Češky výborne podávali a  returnovali. 
A to rozhodlo. Naše hráčky sa ťažšie adaptovali 
na ľavácky servis. Aj to bol jeden z  kľúčových 
momentov. Súperky hrali agresívnejšie, diktovali 

hru, ľahšie si vyhrávali podania. Naše hráčky sa 
viac natrápili.  V dôležitých momentoch sa prejaví 
sebavedomie na dvorci. V takýchto situáciách sa 
ukazuje, kto sa na kurte cíti lepšie. Tentoraz to boli 
súperky Kvitová i Šafářová. Stálo nás veľa síl dostať 
sa do svetovej skupiny. V prvom kole sme dostali 
za súpera tím, ktorý môže vyhrať celý Fed Cup. 

 Naše hráčky narazili na agresívnu hru sú-
pera. Myslíte si, že im takýto štýl nevyhovuje?

Trendom, ako hrali obe české 
singlistky, sa uberá tenis. V ženskom 
tenise je toto budúcnosť. Možno, 
keby naše hráčky mali súperky, ktoré 
im dovolia viac hrať a tvoriť, mali by 
väčšie šance. Aj Daniela vie hrať ag-
resívne. Nebola však v takej pohode 
ako boli české hráčky. Keď sa dostane 
do hernej pohody a  bude mať na 
konte viac vyhratých zápasov, aj ona 
bude schopná hrať agresívnejší tenis. 

 Po sklamaní z  prehry vyznel záver stret-
nutia príjemne. Divákov, z  ktorých mnohí 
zostali v hale, napokon odmenila mladá Jana 
Čepelová...  

Som rád, že som jej dal príležitosť. Ukázala sa 
pred publikom ako veľký prísľub. Keď bude na 
sebe pracovať, budeme mať na čom stavať. Verím, 
že sa mi podarí hráčky prehovoriť, aby v  rov-
nakom zložení nastúpili aj v  ďalšom stretnutí. 
A v Čepelovej máme ďalšiu mladú hráčku, ktorá 
sa ukazuje v dobrom svetle.         (zw)

Prehra s ašpirantom na trofej
Tvrdí o Česku Matej Lipták, fedcupový kapitán Slovenska

„Mrzí ma táto prehra. Už aj vzhľadom 
k tomu, že v NTC vládla úžasná atmosféra,“ 
zneli prvé slová Mateja Liptáka, slovenského 
fedcupového kapitána, po prehre jeho tímu 
s Českom. V nedeľu popoludní už Slovenky 
len korigovali konečný výsledok z 0:3 na 2:3. 
Súper o postupe rozhodol bez straty setu už 
v prvých troch dvojhrách.

Motivácia pre ďalšiu 
generáciu hráčok

Matej LIPTÁK na fedcupovej lavičke Slovenska 
v súboji s Českom nemal veľa dôvodov na radosť

V predvečer stretnutia Slovensko – Česko si naše tenistky zaspomínali 
na rok 2002, keď vo Fed Cupe triumfovali. V Maspalomase po fi nálovom 
víťazstve Slovenska nad Španielskom sa síce tím kapitána Tomáša Malika 
radoval s trofejou, ale kvartetu jeho hráčok zostali z tejto pamätnej uda-
losti iba medaily. Medzinárodná tenisová federácia totiž až od roku 2003 
rozdáva šampiónom aj repliky trofejí podľa daviscupového vzoru. Keď sa 
Daniela Hantuchová dozvedela, že s odstupom viac ako ôsmich rokov aj 
Slovenky dostanú kópiu slávnej ružovej misy, chytila sa za hlavu: „Takže 

som doma zbytočne hľadala túto trofej! Už 
som si myslela, že sa mi stratila – a my sme 
ju vôbec nedostali!“

Príjemné prekvapenie pre našu dlhoročnú 
oporu i  jej vtedajšie spoluhráčky Janette 
Husárovú, Martinu Suchú i súčasnú vedúcu 
fedcupového tímu Henrietu Nagyovú – odo-
vzdanie replík – malo ozaj slávnostný rámec. 
Na bankete boli všetky, vrátane kapitána 
Tomáša Malika, a  ešte raz si vychutnali 
vtedajší triumf. Pred súbojom s Českom to 
bola dobrá inšpirácia. A  aj keď Slovensko 
prehralo, určite bude pekná trofej motivovať 
nastupujúcu generáciu hráčok na čele s Do-
minikou Cibulkovou.              (zw)

2011

2002
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Hantuchová deklasovala vo fi-
nále Talianku Saru Erraniovú 6:0, 
6:2. V  Th ajsku, kde sa Slovenkám 
darilo aj v minulosti, sa predstavila 
v skvelej forme. V piatich zápasoch 
nestratila ani set. V semifi nále si po-
radila s dvojnásobnou obhajkyňou 
titulu a svetovou trojkou Ruskou 
Verou Zvonarevovou. Za turnajové 
víťazstvo získala 37 000 USD a 280 
bodov do rebríčka. „Titul venujem 
predovšetkým mojej mame Marian-
ne a kondičnému trénerovi Patovi 
Etchebberymu, ktorí tu boli celý 
týždeň so mnou. Bola som v Pattayi 
prvý raz a cítila som sa tu skvele.“

Rybáriková sa s  rankingom 105 
stala najnižšie postavenou tohto-
ročnou držiteľkou turnajového 
prvenstva. V Memphise na podujatí 
s dotáciou 220 000 USD jej fi nálová 
súperka, šiesta nasadená Kanaďanka 
Rebecca Marinová, zápas po 28 

minútach za stavu 6:2 v  prospech 
Slovenky skrečovala pre zranenie 
brušného svalu. Triumf zverenky 
trénera Martina Hromca je o to 
cennejší, že v úvodnom kole proti 
Američanke Vanii Kingovej ušla 
zo štyroch mečbalov. Rybáriková 
získala rovnakú prémiu ako Han-
tuchová a 280 bodov ju v rebríčku 
posunulo do sedemdesiatky. „Teší 
ma, že som moje úspešné ťaženie 
zavŕšila titulom. Mrzí ma však, že 
Marinová musela po prvom sete 
svoje prvé veľké fi nále vzdať. Psy-
chicky bol pre mňa najťažší zápas 
1. kola proti Kingovej. Američanka 
mala štyri mečbaly a za stavu 5:4 
i 6:5 v treťom sete podávala na 
víťazstvo. Keď som zápas zachrá-
nila, s trénerom sme vtipkovali, 
že teraz už musím vyhrať celý 
turnaj... Herne najlepšie bolo asi 
semifi nále proti Češke Hradeckej.“

Zaujímavosťou je, že práve cez 
Srbky sa vlani v apríli Slovenky 
prebojovali medzi elitnú svetovú 
osmičku. Na antuke v Belehradskej 
aréne vyhrali 3:2 najmä zásluhou 
Hantuchovej, ktorá vyhrala obe 
dvojhry a vo štvorhre po boku Rybá-
rikovej vybojovala tretí bod. Slovenky 

uspeli aj v prvom vzájomnom zápase 
so Srbskom, v júli 2007 v baráži o 
účasť v II. svetovej skupine zvíťazili 
v košickej Steel Aréne 4:1. Zverenky 
kapitána Mateja Liptáka prehrali vo 
februárovom 1. kole svetovej skupiny 
v NTC s Českom 2:3 a musia tak bo-
jovať o zotrvanie medzi elitou.

Srbsko v I. svetovej skupine v No-
vom Sade zvíťazilo nad Kanadou 3:2. 
Nastúpilo bez svojich dvoch najlep-
ších Jankovičovej a  Ivanovičovej. 
Tímová jednotka Jovanovská, ktorá 
vlani debutovala proti Slovensku, 
získala dva singlové body a po boku 
s  Kruničovou aj rozhodujúci vo 
štvorhre. Mimochodom, trénerom 
Kruničovej je Bratislavčan Mojmír 
Mihal, Liptákov predchodca na 
kapitánskom poste Slovenska. „Keď 
sa opäť dostane moja zverenka do 
tímu, ocitnem sa v kurióznej situá-
cii...“ poznamenal Mihal po žrebe.

Dva triumfyDva triumfy
Hantuchová a Rybáriková s titulmi

Prvá februárová nedeľa bola pre slovenský tenis po fedcupovej 
prehre s  Českom smutná. Ale dve nasledujúce priniesli radosť! 
Postarali sa o  ňu Daniela Hantuchová v  Pattayi a  Magdaléna 
Rybáriková v americkom Memphise. Obe získali ďalšie tituly na 
okruhu WTA – Daniela svoj štvrtý, Magda druhý.

Magdaléna RYBÁRIKOVÁ v Memphise

Žreb nás nepotešil
Fedcupovým súperom Slovenska bude v apríli v Bratislave Srbsko

Slovenské tenistky nastúpia v play off  o účasť vo svetovej skupine 
Fed Cupu 16.-17. apríla doma proti Srbsku. Rozhodol o tom lon-
dýnsky žreb tri dni po prehre SR s Českom. Slovensko fi gurovalo 
medzi nasadenými tímami a mohlo ešte naraziť na Francúzsko, 
Nemecko alebo Ukrajinu.

Igor MOŠKA, generálny sekretár STZ: 
„Opäť sme nemali šťastie. Dostali sme naj-
ťažšieho možného súpera. Som rád, že hráme 
doma, s  určitosťou v  bratislavskom NTC. 
O povrchu sa rozhodne po konzultáciách medzi 
kapitánom a hráčkami. Srbky majú vo svojom 
strede Jankovičovú, ktorá aj vlani v Belehrade 
potvrdila, že je veľkou bojovníčkou. Popri nej 
vyrástla talentovaná Jovanovská. Keď vychytí 
deň, dokáže zdolať kohokoľvek. Verím, že naše 
dievčatá odohrajú lepšie zápasy ako s Českom 
a udržíme sa medzi najlepšou osmičkou.“

Matej LIPTÁK, kapitán Slovenska: „Srbky boli spoločne 
s Nemkami tímami, ktoré som si osobne želal najmenej. Pôjde 
o reprízu z minulého roka, opäť budeme hrať o účasť v naj-
lepšej osmičke. Záležať bude na tom, v akej zostave k nám 
Srbky prídu. Momentálne majú tri rovnocenné hráčky. K Jan-
kovičovej s Ivanovičovou pribudla talentovaná Jovanovská, 
ktorá si vlani proti nám odkrútila fedcupový debut. Bojana je 
v skvelej forme, proti Kanade v Novom Sade získala tri body 
a bola líderkou tímu. Aj na turnajoch v Austrálii sa ukázala 
v dobrom svetle. Povrch musíme zvoliť taký, ktorý bude naj-
viac vyhovovať našim hráčkam a najmenej súperovi. Budeme 
prihliadať aj na to, v akej časti sezóny sa uskutoční stretnutie.“

Dejan VRANEŠ, kapitán Srb-
ska: „Už po víťazstve v Novom Sade 
som tušil, že nám opäť vyžrebujú 
Slovenky. Bude to už náš tretí vzá-
jomný duel za posledné štyri roky 
a  oba doterajšie sme prehrali. Je 
načase prelomiť negatívnu bilan-
ciu. Dúfam, že všetky hráčky budú 
zdravé a že v Bratislave nastúpime 
v najsilnejšej zostave s Jankovičo-
vou i  Ivanovičovou. S  nimi naše 
šance na úspech výrazne stúpnu.“

OHLASY NA ŽREB 

FED CUP 
16. – 17. APRÍLA 2011

SEMIFINÁLE 
SVETOVEJ SKUPINY

Rusko – Taliansko
Belgicko - Česko

PLAY OFF O ÚČASŤ
VO SVETOVEJ SKUPINE

SLOVENSKO – SRBSKO
USA – Nemecko

Španielsko – Francúzsko
Austrália - Ukrajina
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Už žreb naznačil, že si muži veľké nároky ne-
môžu robiť. Lukáš Lacko v  troch setoch hladko 
prehral s Federerom. „Roger hral na svoje pomery 
na úvod turnaja extrémne dobre,“ konštatoval náš 
hráč.  Karol Beck v  zápase s  Murrayom vzdal pre 
zranenie v treťom sete a z kvalifi kantov Červenák, 
Klec i  Semjan tiež vyšli naprázdno. Len Andrej 
Martin sa zo slovenských mužov tešil v  dvojhre 
z  víťazstiev. Škoda, že nevyužil proti Raonicovi 
skvelú šancu vo fi nále kvalifi kácie, keď vyhral set 
a v druhom mal brejk... Kanaďan sa po víťazstve nad 
Slovákom katapultoval do výšin – bol v osemfi nále 
v Melbourne, vyhral turnaj v San José a postúpil do 
fi nále v Memphise...

Z trojice Sloveniek v hlavnom turnaji ako 28. na-
sadená prehrala Daniela Hantuchová v 1. kole s Rus-
kou Reginou Kulikovovou po vyše tri a pol hodinách. 
V treťom sete nevyužila vedenie 4:1 a po prvý raz 
od roku 2001, keď na Australian Open debutovala,  
neprešla v Melbourne Parku cez úvodnú prekážku. 
Do zápasu vstupovala so zatejpovanou nohou po 
svalovom zranení z konca decembra. „Chýbala mi 
zápasová istota, čo sa naplno prejavilo v dôležitých 
momentoch. Nemala som sa o čo oprieť a hoci šance 
tam boli, nevyužila som ich. Možno som mohla hrať 
o niečo odvážnejšie,“ vyčítala si Daniela. Magdaléna 
Rybáriková napriek sľubnému úvodu - od stavu 2:2 
získala štyri gemy v rade -  prehrala s nasadenou 
dvadsiatkou Estónkou Kanepiovou 6:2, 4:6, 3:6. 
Dominiku Cibulkovú poriadne preverili prvé dve 
súperky – Nemka Kerberová i Talianka Briantiová. 
Oba trojsetové súboje vyhrala a bola bojovo nalade-
ná pred súperením so svetovou jednotkou Caroline 
Wozniackou, ktorú niekoľko dní predtým zdolala 
v Sydney. Ale Dánka sa za túto prehru revanšovala 
– za 92 minút zvíťazila 6:4, 6:3. „Keď proti nej hrám, 
nevidím ju ako jednotku rebríčka a seba ako tridsiat-
ku,“ uviedla pre agentúry Cibulková dodajúc, že sa 

považuje za lepšiu hráčku ako bolo jej postavenie 
v  počítači. Vyčítala si, že nehrala dosť agresívne. 
„V takýchto zápasoch akoby som sa niekedy bála. 
A  vtedy často kazím práve preto, že nehrám so 
stopercentnou agresivitou.“ Po Australian Open sa 
opäť stala Cibulková slovenskou jednotkou, keď na 
čele striedala Hantuchovú.

Tohtoročný Melbourne Slovákom nepriniesol 
výnimočné výsledky ani vo štvorhre. Len Rybári-
ková uhrala s  Rumunkou Dulgheruovou solídne 
tretie kolo. Okrem Horanského deblového titulu je 
z juniorských výsledkov vysoko cenené aj štvrťfi nále 
debutantky Karolína Schmiedlovej (o  junioroch 
píšeme na 7. strane).

(zw)

AUSTRALIAN OPEN 2011
VÝSLEDKY SLOVÁKOV 

M U Ž I
D v o j h r a
Kvalifi kácia

1. kolo: MARTIN – Lemke (Austr.) 61, 62, Knittel 

(Nem.) – ČERVENÁK 75, 62, El Amrani (Mar.) – 

SEMJAN 76(1), 63, Vagnozzi (Tal.) – KLEC 62, 63, 

2. kolo: MARTIN – Kim (USA) 76(1), 76(4), 3. kolo: 
Raonic (26-Kan.) – MARTIN 46, 76(0), 62.

Hlavná súťaž
1. kolo: Federer (Švajč.) – LACKO 61, 61, 63, A. 

Murray (5-V. Brit.) – K. BECK 63, 61, 42 – skr. Beck.

Š t v o r h r a
1. kolo: Knowles, MERTIŇÁK (12-Bah./SR) – Ga-

bašvili, Kukuškin (Rus./Kaz.) 64, 76(5), Dolgopolov, 

Hájek (Ukr./ČR) – Fognini, LACKO (Tal./SR) 63, 

67(4), 62, POLÁŠEK, ZELENAY – Melo, Soares (16-

Braz.) 64, 46, 62, 2. kolo: Butorac, Rojer (USA/Hol. 

Antily) - Knowles, MERTIŇÁK 76(3), 60, Becker, 

Kohlmann (Nem.) - POLÁŠEK, ZELENAY 64, 64.

Ž E N Y
D v o j h r a
Kvalifi kácia

1. kolo: Z. KUČOVÁ (4) – Iijimová (Jap.) 62, 63, 2. 
kolo: Z. KUČOVÁ – Bejgelzimerová (Ukr.) 61, 61, 3. 
kolo: Rodionovová (Rus.) – Z. KUČOVÁ 63, 46, 64.

Hlavná súťaž
1. kolo: CIBULKOVÁ (29) – Kerberová (Nem.) 62, 

67(4), 64,  Kulikovová (Rus.) – HANTUCHOVÁ (28) 
76(3), 36, 97, Kanepiová (20-Est.) – RYBÁRIKOVÁ 

26, 64, 63, 2. kolo: CIBULKOVÁ – Briantiová (Tal.) 

61, 46, 62, 3. kolo: Wozniacka (1-Dán.) – CIBUL-
KOVÁ 64, 63.

Š t v o r h r a
1. kolo: Jung-Jan Čchan, A. Radwanská (8-Taiw./

Poľ.) – CIBULKOVÁ, Pavľučenkovová (SR/Rus.) 

46, 62, 75, Dulgheruová, RYBÁRIKOVÁ (Rum./SR) 

– Kingová, Parrová Santonjová (USA/Šp.) 46, 62, 

76(6), 2. kolo: Dulgheruová, RYBÁRIKOVÁ – Bac-

sinszká, Garbinová (16-Švajč./Tal.) 63, 63, 3. kolo: 
Huberová, Petrovová (3-USA/Rus.) – Dulgheruová, 

RYBÁRIKOVÁ 63, 62.

J U N I O R I
D v o j h r a

1. kolo: Kishi (Jap.) – HORANSKÝ (11) 62, 57, 61, 

PARTL – Vrňák (16-ČR) 64, 64, 2. kolo: Kyrgios 

(Rak.) – PARTL 75, 67(8), 63.

Š t v o r h r a
1. kolo: Morgan, Pavič (1-V. Brit./Chorv.) – PARTL, 

Stachovský (SR/Ukr.) 46, 64, 10-6, HORANSKÝ, 

Veselý (2-SR/ČR) – Artunedo Martinavarr, Roca 

Batalla (Šp.) 60, 57, 10-8, 2. kolo: HORANSKÝ, 

Veselý – Xin Gao, Kim (Čína/Kór.) 64, 62, štvrťfi ná-
le: HORANSKÝ, Veselý – Thiem, Wunner (6-Rak./

Nem.) 62, 64, semifi nále: HORANSKÝ, Veselý – De 

Loore, Delič (4-Belg./Chorv.) 76(4), 64, finále: 
HORANSKÝ, Veselý – Wagland, Whittington 

(3-Austr.) 64, 64.

J U N I O R K Y
D v o j h r a

1. kolo: Schuursová (Hol.) – BUTKOVSKÁ 36, 62, 

62, SCHMIEDLOVÁ – Kostičová (9-Srb.) 67(3), 75, 

61, 2. kolo: SCHMIEDLOVÁ – Lin Ču (Čína) 60, 63, 

3. kolo: SCHMIEDLOVÁ – Putincevová (7-Rus.) 

62, 46, 63, štvrťfi nále: Bouchardová (14-Kan.) – 

SCHMIEDLOVÁ 62, 63.

Š t v o r h r a
1. kolo: BUTKOVSKÁ, SCHMIEDLOVÁ (8) – Fan-

ning, Hibino (N. Zél./Jap.) 36, 63, 10-2, 2. kolo: 
BUTKOVSKÁ, SCHMIEDLOVÁ – Čaoxuan Jang, Lin 

Ču (Čína) 75, 62, štvrťfi nále: Allertová, Fabíková 

(8-ČR) –  BUTKOVSKÁ, SCHMIEDLOVÁ 61, 60.

Profesionáli
sa nepresadili

Na Australian Open najďalej Cibulková

Junior Filip Horanský sa postaral ziskom titulu vo štvorhre chlapcov o príjemnú slovenskú bodku 
za tohtoročným Australian Open, ale s vystúpením našich tenisových profesionálov v Melbourne 
ťažko vysloviť spokojnosť. Nebolo o nič lepšie ako vlani, keď sa najďalej dostala Hantuchová. Tohto 
roku bolo tretie kolo konečným pre Cibulkovú.

Lukáš LACKO blahoželá Rogerovi FEDEREROVI

Dominika CIBULKOVÁ 
na Australian Open
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Tri dni pred turnajom sme chceli 
využiť na tréning - prispôsobenie sa 
podmienkam a  časovému posunu. 
Do našich plánov však zasiahlo 
počasie. Z  plánovaných šiestich 
tenisových fáz sme na kurte strávili 
dvakrát po hodine a aj to vo veľmi 
sťažených podmienkach. Hrali sme 
v daždi a len z miesta. Preto sme sa 
snažili čas využívať aspoň v  posil-
ňovni a behmi.

Dve kolá za deň

Dážď ovplyvnil aj priebeh turnaja. 
Prvé dve kolá sa hrali v jeden deň. 
Karolína Schmiedlová si v  prvom 
zápase poradila s domácou hráčkou 
štartujúcou na voľnú kartu ľahko 
6:0, 6:1. V druhom zápase proti ne-
príjemnej Holanďanke Schuursovej, 
po horšom začiatku (0:4), takticky 

výbornou hrou otočila a vyhrala  6:4, 
6:2. Na ďalší deň, vo veľmi ťažkých 
poveternostných podmienkach, 
podľahla 10. hráčke sveta Putin-
cevovej po nevyrovnanom výkone 
2:6, 2:6. 

Žreb bol neúprosný pre Luciu 
Butkovskú . Prisúdil jej prvú hráčku 
sveta, víťazku mládežníckej olympi-
ády a US Open 2010, Rusku Gavri-
lovovú. Lucia po nie veľmi dobrom 
výkone prehrala 2:6, 4:6.

Horanský doplatil
na stratu koncentrácie

U chlapcov doplatil Adrian Partl 
na nerozohranosť. V kľúčových mo-
mentoch lepšie hrajúcemu Nemcovi 
Lenzovi podľahol tesne 4:6, 5:7. 
Filip Horanský porazil domáceho 
Richardsa 6:4, 6:4, potom v ťažkom 

zápase veľmi „behavého“ Brazílčana 
Monteira 7:5, 6:4. O postup do štvrť-
fi nále  výbornou hrou nedal šancu 
Rakúšanovi Off nerovi a vyhral 6:3, 
6:3. V ďalšom zápase nastúpil proti 
svojmu deblovému partnerovi, 
svetovej jednotke, Čechovi Jiřímu 
Veselému. Za silného vetra bol až do 
polovice prvého setu dominujúcim 
hráčom. Následnú stratu koncen-
trácie takticky veľmi vyspelý súper 
dokonale využil a  zvíťazil jasne 
6:3, 6:0. Mal som možnosť vidieť 
v akcii aj Patrika Fabiana, ďalšieho 
slovenského hráča, momentálne 
trénujúceho v Kalifornii. Predstavil 
sa v dobrom svetle. V prvom zápase 
zdolal silného Ghileu a  v  druhom 
dlho vzdoroval 7. hráčovi rebríčka 
Dellorovi, ktorému napokon pod-
ľahol 5:7, 3:6.

V úteche z našich 
najďalej Partl

Organizátori turnaja využili veľké 
množstvo kurtov ako aj to, že v pod-
state všetci hráči sa tu pripravovali 
na Australian Open a ponúkli zdo-

laným z  prvých dvoch kôl turnaj 
útechy. Až na malé výnimky to všetci 
hráči využili. Kvalita bola vysoká 
hlavne u chlapcov. Hralo 8 hráčov 
nasadených v  hlavnom turnaji. 
Zlepšenú hru predviedli Butkovská 
aj Partl. Lucia vyhrala dva zápasy, 
o postup do semifi nále prehrala až 
v  supertajbrejku (hral sa namiesto 
tretieho setu). Adrian postúpil do se-
mifi nále po vyhranom supertajbrej-
ku, ale v zápase o fi nále mal menej 
šťastia. Patrik Fabian po vyhranom 
zápase v  1. kole, podľahol nasade-
nému Patrobonovi v dvoch setoch.

Vo štvorhre naše dievčatá podľahli 
hneď v  prvom kole štvorhrovej-
ším  Japonkám. Adrian so svojím 
ukrajinským partnerom Leom Sta-
chovským zdolali 6. nasadený pár, 
ale v  ďalšom zápase už nezvládli 
tajbrejk. Filip spolu s Veselým prvé 
dve kolá uhrali až v  tajbrejkoch, 
vo štvrťfi nále zdolali Adrianových 
premožiteľov. To ale bola ich koneč-
ná, pretože Jirko Veselý pre bolesti 
chrbta nedohral svoj semifi nálový 
zápas v dvojhre a odstúpil.

Traralgon prenasledoval dážď
O výjazde juniorov SR na južnú pologuľu píše Martin Ležák, tréner NTC

Austrálsky výjazd sme odštartovali v Traralgone, kde bol prvý 
turnaj ITF. Výpravu tvorili hráči NTC Anna Karolína Schmiedlová, 
Lucia Butkovská, Adrian Partl. Filip Horanský s trénerom 
Miloslavom Grolmusom a kondičným Marošom Molnárom 
pricestovali do dejiska o deň skôr. 

Keďže v Melbourne, dejisku Aus-
tralian Open, ešte neboli k dispozícii 
tréningové kurty, ďalšie dva dni sme 
trénovali v Traralgone. Potom sme 
sa  spoločne presunuli, absolvovali 
tréningy a čakali na žreb. 

Karolína hrala proti 9. nasadenej 
Srbke Kostičovej. Po obojstranne 
nervóznom začiatku sa obe dievčatá 
rozohrali a  ukázali kvalitný tenis. 
Schmiedlová otočila zo  6:7, 1:3 
a vyhrala druhý set 7:5. Oba sety boli 
veľmi vyrovnané a rozhodlo pár lôpt. 
V  treťom pokračovala naša hráčka 
vo výbornom nátlakovom tenise 
a  jasne ho vyhrala 6:1. V  ďalšom 
kole s  malým zaváhaním zdolala 
Číňanku Lin Ču a v nasledujúcom 
kole ju čakala Putincevová, premo-
žiteľka z predchádzajúceho turnaja. 
Karolína v ideálnych podmienkach 
dominovala až do stavu 6:2, 4:2. 
Potom znervóznela, hrala pasívnej-
šie a  set prehrala 4:6. Do tretieho 
však nastúpila ako do prvého a po 
výbornej hre sa ujala vedenia 5:0. Po 
menšej dráme, za stavu 5:3, odvrátila 
dva gembaly pri súperkinom podaní 
a zápas dotiahla do víťazného konca. 
Stop dostala vo štvrťfi nále - podľahla 
výborne servujúcej Kanaďanke 
Bouchardovej.

Lucia Butkovská po dobrom 
prvom sete a  začiatku druhého 
(6:3, 2:1) nezareagovala na zmenu 
herného štýlu súperky a  druhý set 
prehrala 2:6. Napriek tomu, že na 
začiatku tretieho zlepšenou hernou 

disciplínou ukázala takticky kvalit-
nejšiu hru a vyhrávala 2:0, nedoká-
zala vyhrať a po veľkom množstve 
nevynútených chýb podľahla 2:6.

Adriana Partla čakal nasadený 
Čech Vrňák. Partl vyhral po výbor-
nom výkone. V ďalšom kole nevyužil 
sľubný náskok 3:0, prvý set prehral 
5:7, v druhom odvrátil dva mečbaly 
a vyhral tajbrejk. V treťom dotiahol 
z 0:3 na 3:3, ale po tesnom ďalšom 
priebehu prehral 3:6. Filipovi, žiaľ, 
jeho prvý zápas s  Japoncom Kis-
him vôbec nevyšiel. Síce zabojoval 
a z 2:6, 1:5 otočil v druhom sete na 
7:5, v treťom ho však opäť zabrzdili 
nevynútené chyby a prehral ho 1:6. 

Vo štvorhre Schmiedlová s  But-
kovskou v prvom kole otáčali z 3:6, 
1:3. Napokon  presvedčivo vyhrali 
6:3 a 10:2 v supertajbrejku. V ďalšom 
kole znova otočili zlepšenou hrou 
z 2:5 na 7:5, 6:2. V súboji o postup do 
semifi nále prehrali s českým párom 
Allertová, Fabíková. Pri systéme 
rozhodujúceho bodu pri zhode bola 
smola, že nám tam nepadlo aspoň 
pár zo šiestich. Treba však zdôrazniť,  
že Češky boli v tomto zápase lepšie 
a urobili minimálny počet chýb. 

Partl s  ukrajinským partne-
rom Leonardom Stachovským mali 
ťažkých súperov – prvých nasade-
ných. Vyhrali síce prvý set 6:4 a boli 

lepším tímom, potom však nevyužili 
dva brejkbaly a prehrali druhý set 4:6 
a supertajbrejk 6:10. 

Filip Horanský spoločne s českým 
partnerom Jiřím Veselým sa posta-
rali o náš najlepší výsledok. Mierne 
zaváhanie prišlo hneď v prvom kole, 
keď zo stavu 6:0, 5:2 prehrali druhý 
set 5:7 a  napokon vyhrali v super-
tajbrejku. V  nasledujúcich štyroch 
zápasoch neprehrali už ani jeden 
set a  zaslúžene sa stali šampiónmi 
vo štvorhre.

Filipov zisk grandslamového ti-
tulu je určite najlepším výsledkom. 
Treba však vysoko vyzdvihnúť i vý-
borné výsledky Karolíny Schmied-
lovej. Veríme, že všetci hráči si 
z  prvého grandslamu tohto roku 
priniesli veľa skúseností a motiváciu 
do ďalšej tréningovej práce.

Horanský sa vrátil s trofejou

Filip HORANSKÝ a Jiří VESELÝ, víťazi štvorhry juniorov v Melbourne

Juniorskí víťazi 
grandslamových turnajov 

v ére samostatnosti SR
Australian Open

2010 -  štvorhra: Jana Čepelová, Chantal 

Škamlová

2011 -  štvorhra: Filip Horanský (s Čechom 

Jiřím Veselým)

Roland Garros
1994 -  štvorhra: Henrieta Nagyová (so 

Švajčiarkou Martinou Hingisovou)

2006 - dvojhra: Martin Kližan

US Open
2007 - dvojhra: Kristína Kučová

, 
y 

Lenzovi podľahol tesne 4:6, 5:7.
Filip Horanský porazil domáceho
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Už úvodné kolo prvého grand-
slamového turnaja v tomto roku 
sa v Melbourne tešilo obrovskému 
záujmu divákov i médií, pričom 
všetci ocenili najmä fakt, že tradičné 
austrálske horúčavy si dali tentoraz 
pauzu. Aspoň v úvode turnaja. 

Podobne ako v predchádzajúcich 
rokoch sa už v prvom kole dvojhier  
zrodil rad prekvapení. Z nasadených 
ho neprežilo trio: Rus Davydenko 
(23.), ktorý za 185 minút prehral v 
štyroch setoch s Nemcom Mayerom 
a podobne pochodil aj Lotyš Gulbis 
(24.). Ten podľahol v troch setoch 
ďalšiemu Nemcovi Benjaminovi 
Beckerovi. Ale najviac prekvapila 
prehra Američana Querryho (18.). 
Za 200 minút ho položil na lopatky 
v päťsetovom boji  Poliak Kubot. 

Zrejme iba zhodou okolností 
vypadli aj vo dvojhre žien z nasade-
ných  tri hráčky. Takmer za senzáciu 
sa považuje prehra Ivanovičovej 
(19.) s Ruskou ľaváčkou Makaro-
vovou 6:3, 4:6, 8:10 najmä preto, že 
Srbka viedla v rozhodujúcom sete 
už 4:1. Podstatne trpezlivejšia Ruska 
však vyhrala 4 gemy za sebou a za 
stavu 5:4 mala 3 mečbaly. Premenila 
však až 6. v poradí za stavu 9:8, 
keď jej k tomu pomohla aj súperka 
fatálnou dvojchybou. Tento nervák 
trval 167 minút, z toho  tretí set 91! 
Trojicu nasadených, ktoré vypadli 
už v prvom kole, dopĺňajú Rumunka 
Dulgheruová (27.) a, žiaľ, aj naša 
Daniela Hantuchová, ktorá v mara-
tónskom dueli (219 min.) podľahla 
v troch setoch Ruske Kulikovovej.

  
Rozruch v prvom kole vyvolal 

súboj bývalých svetových jednotiek 
Clijstersovej a Rusky Safi novej. Naj-
mä preto, že sa skončil naozaj neča-
kane:  6:0, 6:0 za 44 min. v prospech 
Belgičanky. Jedného kanára možno 
“kúpiť” aj vo vyrovnanom dueli, 
ale dostať dvoch je dosť zriedkavé. 
Dinara však nezvládla tento súboj 
psychicky a po ňom len s najväčšou 
námahou potláčala slzy. Oplatí sa 
porovnať rozhodujúce údaje z jej 
pohľadu - nevynútené chyby: 14:4, 
body získané po 1. podaní: 38:87%, 
po 2. podaní: 8:67%, víťazné údery: 
8:17, víťazné údery po príjme poda-
nia: 17:69%, využitie brejkov: 0:60%, 
body získané pri sieti: 71:89%, cel-
kový počet získaných bodov: 16:51! 
To je teda poriadny výprask!

  
Domácich fanúšikov vari najviac 

zarmútila prehra Hewitta s Nal-
bandianom (27.). Bola to najdlhšia 
dvojhra na turnaji, ktorá trvala 4 
hodiny a 48 minút. Argentínčan 
odvrátil dva mečbaly a zvíťazil 3:6, 
6:4, 3:6, 7:6 7/1, 9-7. Stratil v nej však 
toľko síl, že v druhom kole  nestačil 
na Litovčana Berankisa. Za stavu 
1:6, 0:6 a 0:2 po 59 minútach zápas 
pre celkovú vyčerpanosť  vzdal. 

V Melbourne naozaj nebola 

núdza o príťažlivé zápasy, ale zá-
ujem, najmä odborníkov, sa v  2. 
kole sústredil predovšetkým na 
súboj Baghdatis (21-Cyp.) - Del 
Potro (Arg.). Najmä preto, že 198 
cm vysoký Argentínčan, ktorý bol 
už hráčom Top 10, pre zranenie 
a operáciu zápästia pravej ruky dlho 
nehral. A práve preto očakávania 
nesplnil, hoci bojoval zo všetkých 
síl. Baghdatis hral výborne, behal 
ako o život a možno by bol zvíťazil 
aj keby jeho súper (vlani odohral 
len 6 zápasov !) nebol až taký hen-
dikepovaný...

  
Keď sa v 3. kole dvojhry mužov 

prehuplo stretnutie Isner (20-USA) 
– Čilič (15-Chorv.) do piateho setu, 
mnohí si s  obavou spomenuli na 
neuveriteľný súboj Isnera s  Fran-
cúzom Mahutom vlani vo Wim-
bledone. S obavou preto, lebo trval 
rekordných 11 hodín a  5 minút, 
pričom piaty set vyhral Američan 
so skóre 70-68! Isner vtedy dal 112 
a Mahut 103 es!!! História sa však 
v Melbourne, našťastie, nezopako-
vala, lebo 206 cm vysoký Američan 
tentoraz nestačil vláčiť svojich  111,4 
kg (!) po dvorci tak úspešne ako 
v Londýne. Fyzicky na Čiliča (198 
cm a 81,8 kg) jednoducho nestačil 
a piaty set prehral 7-9. Ale aj tak to 
bola druhá najdlhšia dvojhra mužov, 
lebo trvala 4 hod. a 33 min. V súťaži 
žien sa obecenstvu o najdlhšiu zá-

bavu postaralo duo Schiavoneová 
(6-Tal.) – Kuznecovová (23-Rus.). 
Ich trojsetový (!) zápas trval 4 hod. 
a 44 min., pričom len tretí set plné 
3 hodiny! Kuznecovová v  ňom 
nevyužila 6 (!) mečbalov a srdnato 
bojujúcej Talianke, ktorá dokonale 
ťažila z čopovaného bekhendu, pod-
ľahla 4:6, 6:1, 14:16 po jej 3. mečbale.

  
O najväčšiu senzáciu sa vo dvoj-

hre mužov postaral, podľa názoru 
3-násobného víťaza Australian 
Open Švéda Matsa Wilandera, nena-
sadený Dolgopolov (46.na rebríčku 
ATP). V 3. kole vyradil po 5-seto-
vom boji Francúza Tsongu (13.), 
vo 4. kole poslal pod sprchy po pia-
tich setoch za Švéda R. Söderlinga 
(4.), jedného z veľmi horúcich kan-
didátov na celkové prvenstvo. A vo 
štvrťfi nále poriadne podkuroval aj 
Britovi A. Murrayovi (5.) . O  svoj 
životný úspech sa 22-ročný Ukraji-
nec pričinil vynikajúcim podaním 
a pohybom, smelou celodvorcovou 
hrou a úspešnými returnami.

  
Nemalú pozornosť na seba sú-

stredil aj 196 cm vysoký Kanaďan 
Milos Raonic (152. na rebríčku 
ATP), ktorý sa narodil 27. 12. 1990 
v Podgorici (Čierna Hora). Z kva-
lifi kácie (v jej fi nále vyradil nášho 
A. Martina) postúpil až do 4. kola! 
V  druhom kole vyradil Francúza 
Llodru (22.) a  v  treťom senzačne 

aj Rusa M. Južného (10.)! A neprí-
jemne brnkal na nervy aj turnajovej 
sedmičke, Španielovi Davidovi 
Ferrerovi, ktorému v  osemfinále 
uchmatol jeden set. Spomedzi 
všetkých účastníkov dal najviac 
es – 94 a drží primát aj v rýchlosti 
podania – 230 km/hod. 

Zo ženskej omladiny sa v dvoj-
hre v  najlepšom svetle predstavila 
Dánka s poľskými koreňmi Caroline 
Wozniacká. Ale to nie je nijaká no-
vinka, to sa od nej čakalo, veď ide 
- od vlaňajšieho októbra - o svetovú 
jednotku! Mnohí „odborníci“ jej 
prvenstvo znevažujú tvrdením, že 
ešte nevyhrala ani jeden grandslam. 
Je to smiešne! Veď ani jeden bodík 
nezískala zadarmo a neoprávnene! 
Je to talent ako hrom. Hoci má ešte 
len 21 rokov, na grandslamoch sa 
nestratila. V  Paríži bola vlani vo 
štvrťfinále, vo Wimbledone   v 4. 
kole, na US Open prehrala roku 
2009 až vo fi nále a vlani v  semifi -
nále! Je to málo? Oproti súperkám, 
ktoré boli v rebríčku k 17. 1. 2011 
bezprostredne za ňou (Zvonarevová 
/ročník 1984, Clijstersová /1983, S. 
Williamsová /1981, V. Williamsová 
/1980, Stosurová /1984, Schiavoneo-
vá /1980, Jankovičová /1985) má ob-
rovskú výhodu - ešte má kopu času 
na to, aby získala aj grandslamový 
titul. Ak aspoň trochu zlepší útok, 
možno sa ho dočká už v tomto roku! 

-rik 

Hrozienka
z Melbournu

Kim 
CLIJSTERSOVÁ 

s rodinou

Na LI, prvá Číňanka 
v grandslamovom finále dvojhry 

Caroline WOZNIACKA

Rafael NADAL vypadol vo štvrťfinále

Andy MURRAY po 
prehranom finále

Šampión Novak 
DJOKOVIČ vyradil 

v semifinále Rogera 
FEDERERA
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Jedna repríza, jeden debut. Novak Djokovič 
dokázal po roku 2008 zopakovať triumf na 
Australian Open aj roku 2011. Kim Clijster-
sová získala vo svojom obľúbenom Melbourne 
titul prvý raz. Doteraz vyhrávala iba v New 
Yorku –na US Open zatiaľ tri razy.

Novak Djokovič, srbský zverenec sloven-
ského trénera Mariána Vajdu, vo fi nále proti 
Britovi Andymu Murrayovi nezaváhal a za 

159 minút ho vyprevadil výsledkom 6:4, 6:2, 
6:3. V 15-tisícovej Aréne Roda Lavera prevzal 
po druhý raz Norman Brookes Challenge 
Cup a šek na 2,2 milióna AUD. Murray ani 
tentoraz neprepisoval históriu – posledným 
britským víťazom grandslamu zostáva stále 
Fred Perry (US Open 1936).

Kim Clijstersová (27 r.) bola pred rokmi, 
keď bola zasnúbená s Hewittom, miláčikom 

Austrálčanov. Aj po rozchode páru, už 
s americkým manželom, jej popularita 
zostala. Šampiónka US Open 2005, 
2009 a 2010 už raz v  Melbourne vo 
fi nále bola. Pred 7 rokmi podľahla kra-
janke Heninovej. V tom čase ju volali 
Aussie Kim – čo vo svojom príhovore po 
víťazstve Belgičanka pripomenula. Aj 
Na Li, prvá Číňanka v grandslamovom 
fi nále dvojhry, sa blysla vtipnými rep-
likami na slávnostnom defi lé. Svojmu 
manželovi a trénerovi Ťiang Šanovi do 
hráčskej lóže odkázala: „Je mi jedno, či 
si tlstý alebo chudý, škaredý alebo pek-
ný - vždy ťa budem nasledovať.“  (zw)

Prehľad víťazov 
predchádzajúcich 10 ročníkov Australian Open

2002  Thomas Johansson (Švéd.) Jennifer Capriatiová (USA)

2003  Andre Agassi (USA) Serena Williamsová (USA)

2004 Roger Federer (Švaj.) Justine Heninová (Belg.)

2005 Marat Safi n (Rus.) Serena Williamsová (USA)

2006 Roger Federer (Švaj.) Amélie Mauresmová (Fr.)

2007  Roger Federer (Švaj.) Serena Williamsová (USA)

2008  Novak Djokovič (Srb.) Maria Šarapovová (Rus.)

2009  Rafael Nadal (Šp.) Serena Williamsová (USA)

2010  Roger Federer (Švaj.) Serena Williamsová (USA)

2011  Novak Djokovič (Srb.) Kim Clijesterová (Belg.)

AUSTRALIAN OPEN 2011
M U Ž I

D v o j h r a
Osemfinále:  Nadal  (1-Šp.)  –  Či l ič 

(15-Chorv.) 62, 64, 63, Dolgopolov (Ukr.) 

– Söderling (4-Švéd.) 16, 63, 61, 46, 62, 

A. Murray (5-V. Brit.) – Melzer (11-Rak.) 

63, 61, 61, Ferrer (7-Šp.) – Raonic (Kan.) 

46, 62, 63, 64, Wawrinka (19-Švajč.) – 

Roddick (8-USA) 63, 64, 64, Federer 

(2-Švajč.) – Robredo (Šp.) 63, 36, 63, 62, 

Djokovič (3-Srb.) – Almagro (14-Šp.) 63, 

64, 60, Berdych (6-ČR) – Verdasco (9-Šp.) 

64, 62, 63, štvrťfi nále: Ferrer – Nadal 

64, 62, 63, A. Murray – Dolgopolov 75, 

63, 67(3), 63, Djokovič – Berdych 61, 

76(5), 61, Federer – Wawrinka 61, 63, 63, 

semifi nále: A. Murray – Ferrer 46, 76(2), 

61, 76(2), Djokovič – Federer 76(3), 75, 64, 

fi nále: Djokovič – A. Murray 64, 62, 63.

Š t v o r h r a
Štvrťfi nále: B. Bryan, M. Bryan (1-USA) – Mel-

zer, Petzschner (6-Rak./Nem.) 63, 76(7), Buto-

rac, Rojer (USA/Hol. Antily) – Kubot, Marach 

(4-Poľ./Rak.) 63, 64, Bhupáthí, Paes (3-Ind.) 

– Llodra, Zimonjič (8-Fr./Srb.) 64, 64, Mirnyi, 

Nestor (2-B-rus./Kan.) – Fyrstenberg, Matkow-

ski (5-Poľ.) 76(3), 63, semifi nále: B. Bryan, M. 

Bryan – Butorac, Rojer 63, 62, Bhupáthí, Paes 

– Mirnyi, Nestor 76(5), 46, 63, fi nále: B. Bryan, 

M. Bryan – Bhupáthí, Paes 63, 64.

Ž E N Y
D v o j h r a

Osemfinále: Wozniacka (1-Dán.) – Sevas-

tovová (Lot.) 63, 64, Petkovicová (30-Nem.) 

– Šarapovová (14-Rus.) 62, 63, Na Li (9-Čína) 

– Azarenková (8-B-rus.) 63, 63, Schiavone-

ová (6-Tal.) – Kuznecovová (23-Rus.) 64, 16, 

16:14, Clijstersová (3-Belg.) – Makarovová 

(Rus.) 76(3), 62, Kvitová (25-ČR) – Pennettová 

(22-Tal.) 36, 63, 63, Zvonarevová (2-Rus.) – 

Benešová (ČR) 64, 61, A. Radwanská (12-Poľ.) 

– Šuai Pcheng (Čína) 75, 36, 75, štvrťfi nále: 
Wozniacka – Schiavoneová 36, 63, 63, Na 

Li – Petkovicová 62, 64, Clijstersová – A. 

Radwanská 63, 76(4), Zvonarevová – Kvitová 

62, 64, semifi nále: Na Li – Wozniacka 36, 75, 

63, Clijstersová – Zvonarevová 63, 63, fi nále: 
Clijstersová – Na Li 36, 63, 63.

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: Dulková, Pennettová (1-Arg./

Tal.) – Grandinová, Uhlířová (JAR/ČR) 60, 63, 

Azarenková, Kirilenková (12-B-rus./Rus.) - 

Čchuang Čchia-ťung, Su-wei Hsieh (Taiw.) 

57, 63, 62, Peschkeová, Srebotniková (2-ČR/

Slo.) – Matteková-Sandsová, Shaughnessyová 

(9-USA) 63, 63, Huberová, Petrovová (3-USA/

Rus.) – Blacková, Rodionová (5-Zimb./Austr.) 

61, 64, semifinále: Dulková, Pennettová – 

Huberová, Petrovová 64, 75, Azarenková, 

Kirilenková – Peschkeová, Srebotniková 62, 

64, fi nále: Dulková, Pennettová – Azarenková, 

Kirilenková 26, 75, 61.

M i e š a n á  š t v o r h r a
Semifinále: Jung-jan Čan, Hanley (Taiw./

Austr.) – Matteková-Sandsová, Tecau (USA/

Rum.) 26, 63, 11-9, Srebotniková, Nestor (2-

Slo./Kan.) – Kirilenková, Zimonjič (3-Rus./Srb.) 

64, 75, fi nále: Srebotniková, Nestor – Jung-jan 

Čan, Hanley 63, 36, 10-7.

J U N I O R I
Dvojhra, fi nále: Veselý (1-ČR) – Saville (Austr.) 

60, 63. Štvorhra, fi nále: HORANSKÝ, Veselý 

(2-SR/ČR) – Wagland, Whittington (3-Austr.) 

64, 64.

J U N I O R K Y
Dvojhra, fi nále: Mestachová (2-Belg.) – Puigo-

vá (5-Portor.) 64, 62. Štvorhra, fi nále: Mesta-

chová, Schuursová (6-Belg./Hol.) – Hozumiová, 

Katová (Jap.) 62, 63.

Radosť šampiónovRadosť šampiónov

Novak DJOKOVIČ

Kim CLIJSTERSOVÁ
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