KAROL KUČERA
Profesionálna

hráčska

kariéra

Karola

Kučeru (nar. 4. marca 1974 v Bratislave),
jedného

z najtalentovanejších

tenistov,

ktorí sa objavili na slovenských dvorcoch,
trvala trinásť rokov. Sedemnásobný víťaz
ankety

STZ

Tenista

roku

zavesil

symbolicky raketu na klinec na galavečere
slovenského tenisu 21. decembra 2005.
Mal 31 rokov, ale tenisu dal zbohom iba
nakrátko, keď si plnil svoje muzikantské
sny – skladal piesne, vydal CD a pôsobil
ako gitarista skupiny Exit 40. Na dvorci
pokračoval ako veterán v nemeckej lige pre tridsiatnikov a na jeseň 2010 sa stal na bezmála
tri roky trénerom Martina Kližana a neskôr aj daviscupového tímu Slovenska. Aktuálne
podpísal zmluvu s STZ o pôsobení v Národnom tenisovom centre od roku 2014. Otec 11ročnej Kristínky je jedným z dvoch hráčov slovenskej daviscupovej histórie, ktorí nastúpili vo

viac ako 20 stretnutiach Slovenska, za čo získal roku 2013 daviscupové ocenenie ITF Cenu za
oddanosť.
Kučera vyhral šesť turnajov, vrchol dosiahol roku 1998 - bol v grandslamovom semifinále v
Melbourne, v rebríčku postúpil v tej sezóne na šieste miesto, vybojoval si účasť na
najprestížnejších koncoročných podujatiach - štartoval na šampionáte ATP Tour v Hannoveri
(Masters) i na lukratívnom Grand Slam Cupe v Mníchove. Stihol tri olympiády, bol členom

víťazného tímu Slovenska vo Svetovom pohári a vyhral aj Hopman Cup.
V Davisovom pohári odohral od vstupu Slovenska do súťaže roku 1994 - vrátane finále roku
2005 - 51 zápasov. Prvý raz nastúpil 18. mája 1994 na Tehelnom poli proti Malte v III.
skupine euro-africkej zóny, posledný raz 2. decembra 2005 vo finále s Chorvátskom v NTC
proti Ivanovi Ljubičičovi.

V čase najväčšej slávy bol Karolovým trénerom Miloslav Mečíř (1997 - 2001). Pre mnohých
sa podľa niekdajšej prezývky trénera - Veľká mačka - stal Karol nakrátko Malou mačkou. Po
zraneniach roku 2001 vypadol zo stovky, pod vedením Mariána Vajdu sa však dokázal vrátiť

do prvej päťdesiatky a po štyroch rokoch sa v sezóne 2003 stal opäť najlepším tenistom
Slovenska. V kariére sa mu to podarilo siedmy raz – a naposledy.

Ďalšie dôležité fakty: tenisovým profesionálom sa stal roku 1992. Roku 1994 sa stal hráčom
prvej stovky. Prvý titul na okruhu ATP získal na tráve v Rosmalene roku 1995. Roku 1998
v Melbourne dosiahol svoj najlepší grandslamový výsledok – semifinále. V septembri 1998
bol najvyššie v rebríčku – šiesty. Roku 2000 spolu s Hrbatým a Krošlákom vyhral Svetový
pohár v Düsseldorfe. Roku 2003 vyhral v Kodani svoj posledný, v poradí šiesty turnaj ATP.
Grandslamový účet uzavrel na US Open 2005, čo bol jeho 41. štart na turnaji veľkej štvorky.

Posledným turnajovým zápasom Kučeru bola prehra s Baghdatisom na challengeri Tatra
banka Open 2005 v Bratislave. Na odmenách zarobil v kariére 5 061 125 dolárov.

Uvedený do Siene slávy slovenského tenisu 19. 12. 2013.

