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Vlani po skvelom parížskom 
vystúpení zaznamenala Cibulková 
svoje počítačové maximum – 12. 
miesto, teraz sa v  rebríčku skĺzla 
na koniec piatej desiatky. „Neza-
slúžila som si prehrať už v  tre-
ťom kole,“ uviedla 21-ročná 
Bratislavčanka po prehre  
s Venus. Dominika nehrala 
zle, ale nevyužila šance.  
V  Paríži Slovenku sprevá-
dzal tréner Peter Hrunčák,  
s ktorým úspešne spolupracovala 
v  juniorských rokoch. Vrátila sa 
k nemu – i keď len dočasne – po roz-
chode s Jaroslavom Bulantom. Teraz 
odštartovala spoluprácu s Chorvá-

tom Željkom Krajanom, donedáv-
na koučom Safinovej. Mohlo by 
to znamenať konečne stabilizáciu  
v zázemí i v hre.

Pre Magdalénu Rybárikovú sa 
druhé kolo v  Paríži stalo ko-

nečným po tretí raz v  sérii.  
A. Bondarenkovej podľahla 
po množstve nevynútených 
chýb (20:4), a tak jej nepo-
mohla prevaha vo víťazných 

úderoch (19:8) ani 8 es, ktoré 
Ukrajinke nastrieľala. Piešťanská 

rodáčka sa spoliehala na zlepšenie 
na tráve, ale turnaje pred Wimble-
donom jej nevyšli podľa predstáv. 
Veľa bodov stratila v Birminghame, 

kde obhajovala víťazstvo a  stratila 
miesto v prvej päťdesiatke rebríčka.

Posunom u mužov je významný 
fakt, že v  hlavnej súťaži dvojhry 
boli - po lanskej absencii - dvaja 
Slováci. Lukáš Lacko vyhral v  pr-
vom kole nad Američanom Yanim 
v  takmer päťhodinovom maratóne 
rozloženom pre tmu do dvoch dní 
(odvrátil 3 mečbaly). So 71 hrami 
vyrovnali hráči rekord tohto podu-

jatia od zavedenia tajbrejku. Bola to 
prvá Lackova výhra v  päťsetovom 
zápase. Únava sa však podpísala pod 
jeho výkon proti favorizovanému 
Rusovi Južnému v  druhom kole. 
Pozitívom je, že Lukáš – aj na nie 
veľmi obľúbenej antuke - nadviazal 
na Australian Open, kde vyhral svoj 
prvý grandslamový zápas. Karol 
Beck, slovenská dvojka v  pavúku 
Roland Garros, v  1. kole nestačil 
na Nemca Philippa Kohlschreibera. 
Zverenec Jána Krošláka hral v hlav-
nom turnaji štvrtý raz – tentoraz po 
päťročnej absencii - a zapísal si štvrtú 
prehru. Zo slovenských deblistov sa 
najďalej dostal Michal Mertiňák po 
boku Čecha Čermáka. V Paríži bol 
vôbec prvý raz osemfinále štvorhry. 
Grandslamovým maximom sloven-
skej deblovej jednotky stále zostáva 
štvrťfinále Wimbledonu 2005 v dvo-
jici s Dominikom Hrbatým.

(zw)

rolanD GarroS 2010 -
 vÝSleDkY SlovÁkov
Paríž, 23. mája - 6. júna,  

celková dotácia 16 807 400 eur 
m u Ž i

D v o j h r a
kvalifikácia
1. kolo: kliŽan – HrBatÝ 62, 57, 75, Čer-
venÁk – Jones (Austr.) 16, 64, 60, 2. kolo: 
kliŽan – Gil (2-Portug.) 63, 63, ČervenÁk 
– Bozoljac (20-Srb.) 67(5), 76(5), 97, 3. kolo: 
Šukin (Kaz.) – kliŽan 62, 64, Witten (USA) – 
ČervenÁk 75, 62.
Hlavná súťaž
1. kolo: laCko – Yani (USA) 46, 76(5), 76(4), 
67(5), 12-10, Kohlschreiber (30-Nem.) –  
k. BeCk 76(7), 61, 61, 2. kolo: Južnyj (11-Rus.) 
– laCko 67(8), 63, 63, 62.

Š t v o r h r a
1. kolo: Čermák, mertiŇÁk (9-ČR/SR) – De 
Voest, Tursunov (JAR/Rus.) 63, 46, 62, Bracciali, 
Starace (Tal.) – Damm, PolÁŠek (ČR/SR) 61, 

63, B. Bryan, M. Bryan (1-USA) – Hajek, laCko 
(ČR/SR) 63, 61, Allegro, A. Beck (Švajč./Nem.) – 
Marx, zelenaY (Nem./SR) 76(1), 63, 2. kolo: 
Čermák, mertiŇÁk – Stakhovsky, Južnyj 
(Ukr./Rus.) 63, 62, 3. kolo: M. Lopez, Riba 
(Šp.) – Čermák, mertiŇÁk 75, 64.

Ž e n Y
D v o j h r a

kvalifikácia
1. kolo: Cohenová (USA) – k. kuČovÁ 63, 75, 
z. kuČovÁ (5) – Čachnašviliová (Gruz.) 62, 
61, 2. kolo: z. kuČovÁ – Jakimovová (B-rus.) 
62, 57, 61, 3. kolo: Šuai Čang (16-Čína) – 
z. kuČovÁ 62, 64.
Hlavná súťaž
1. kolo: CiBulkovÁ (26) – Ivanovová (Rus.) 
62, 60, rYBÁrikovÁ – Arvidssonová (Švéd.) 
67(2), 63, 62, HantuCHovÁ (23) – Tanasu-
garnová (Thaj.) 61, 61, 2. kolo: CiBulkovÁ 
– Lepchenková (USA) 46, 62, 60, A. Bonda-
renková (27-Ukr.) – rYBÁrikovÁ 63, 63, 
HantuCHovÁ – Govorcovová (B-rus.) 75, 63, 

3. kolo: V. Williamsová (2-USA) – CiBulkovÁ 
63, 64, HantuCHovÁ – Wickmayerová (16-
Belg.) 75, 63, 4. kolo: Jankovičová (4-Srb.) 
– HantuCHovÁ 64, 62.

Š t v o r h r a
1. kolo: HantuCHovÁ, Wozniacká (SR/
Dán.) – Maleková, Petkovicová (Nem.) 75, 
76(8), Kirilenková, A. Radwanská (11-Rus./
Poľ.) – rYBÁrikovÁ, Kai-Čen Čang (SR/
Tajw.) 61, 61, CiBulkovÁ, Goergesová (SR/
Nem.) – Cohen-Alorová, Parmentierová (Fr.) 
36, 62, 61, 2. kolo: S. Williamsová, V. William-
sová (1-USA) – HantuCHovÁ, Wozniacká 
bez boja, Hlaváčková, Hradecká (16-ČR) 
– CiBulkovÁ, Goergesová 62, 67(8), 60.

m i e š a n á  š t v o r h r a
1. kolo: Hlaváčková, mertiŇÁk (ČR/SR) – 
Niculescuová, Kohlmann (Rum./Nem.) 62, 
57, 10-8, Amanmuradovová, Qureshi (Uzb./
Pak.) – Čchuang Čchia-ťung, PolÁŠek 62, 
67(4), 10-3, 2. kolo: Garbinová, Matkowski 
(Tal./Poľ.) – Hlaváčková, mertiŇÁk 63, 62.

j u n i o r i
D v o j h r a

1. kolo: Velotti (Arg.) – kovalÍk 62, 62, Ho-
ranSkÝ – King (Bar.) 64, 63, 2. kolo: Učijama 
(16-Jap.) – HoranSkÝ 63, 76(6).

Š t v o r h r a
1. kolo: Alcantara, Sarmiento (Filip./USA) – 
HoranSkÝ, kovalÍk 64, 06, 10-4.

j u n i o r k Y
D v o j h r a

kvalifikácia, 1. kolo: ButkovSkÁ – Tan-
finová (Fr.) 63, 63, Melgarová (Čile) - kar. 
SCHmieDlovÁ 62, 26, 64, 2. kolo: Torro-
Florová (Šp.) – ButkovSkÁ 67, 62, 61. 
Hlavná súťaž, 1. kolo: Svitolinová (Ukr.) – 
ČePelovÁ 46, 62, 64, ŠkamlovÁ – Dabrow-
ská (6-Kan.) 46, 61, 60, 2. kolo: ŠkamlovÁ – 
Kostičová (Srb.) 62, 63, 3. kolo: Stephensová 
(USA) –ŠkamlovÁ 63, 63.

Š t v o r h r a
1. kolo: Capraová, Cepedeová Roygová (4-
USA/Par.) – ČePelovÁ, ŠkamlovÁ 63, 76(1).

Lukáš LACKO

Cibulková po Paríži
 s novým trénerom

Roland Garros: Hantuchová vyrovnala maximum, Lacko po prvý raz v 2. kole
Najlepším slovenským výsledkom na Roland Garros 2010 bolo 

osemfinále Daniely Hantuchovej, jej tretie parížske v kariére (2002, 
2006, 2010). Pred rokom zažiarila na antuke v Buloňskom lesíku 
Dominika Cibulková, prvá slovenská semifinalistka na tomto 
grandslame. Tentoraz dosiahla tretie kolo, v  ktorom ju zastavila 
Venus Williamsová. 

najlepšie výsledky Slovákov 
na roland Garros

m u Ž i
1987 Miloslav Mečíř – semifinále
1999 Dominik Hrbatý – semifinále

Ž e n Y
1996 Karina Habšudová - štvrťfinále
2009 Dominika Cibulková – semifinále
Ďalšie najlepšie výsledky – osemfinále 
- dosiahli Daniela Hantuchová (2002, 
2006, 2010) a Henrieta Nagyová (1998, 
2001).

Dominika CIBULKOVÁ
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Od seniorského medzinárodného 
debutu Daniely Hantuchovej čosko-
ru uplynie tucet rokov. Je o štyridsať 
dní staršia od svojho španielskeho 
trénera Carlosa Cuadrada, ale aj 
o  tri roky mladšia ako Talianka 
Francesca Schiavoneová, šokujúca 
šampiónka z grandslamového Ro-
land Garros 2010. 

Niekdajšia piata hráčka svetové-
ho rebríčka Hantuchová figurovala 
po svojom treťom prieniku do 
osemfinále medzinárodných otvo-
rených majstrovstiev Francúzska 
dvadsať priečok pod spomenutým 
osobným rekordom, ale odmietla 
sa zaťažovať plynutím času - akoby 
sa jej netýkal a netikal jej. „Aký to 
vlastne máme rok?“ rozkošne sa 
spýtala pohrúžená do inej témy 
a dodala: „Beriem to deň za dňom 
a momentálne som veľmi šťastná.”

V  Paríži tak vyzerala a  hrala 
tak. Aj keď v  druhom kole pro-
ti nepríjemnej Bieloruske Oľge 
Govorcovovej sa na stiesňujúco 
komornom kurte č. 5 potrápila. 
Chýbal jej rozlet. 

„Po prvom kole proti Tanasu-
garnovej som vyhlásila, že nemám  
k môjmu výkonu ani ako perfekcio-
nistka žiadne výhrady. Často to 
nehovorím, na rovnakom dvorci 
číslo dva to však znova bolo naozaj 
super,” skonštatovala popradská 
rodáčka po triumfe nad favori-
zovanou Belgičankou Yaninou 
Wickmayerovou v  treťom kole.  
O  zápas ďalej ju zastavila Srbka 
Jelena Jankovičová, ktorá sa dočkala 
satisfakcie za dve aprílové prehry,  
z nich jednu fedcupovú belehradskú 
pred vlastným publikom.

Hantuchovej, semifinalistke Aus-
tralian Open 2008, sa napríklad 
práve v  tom predvlaňajšom Mel-
bourne vymkol spod kontroly zá-
pas, v ktorom mala náskok 6:0, 2:0. 
Teraz čoraz viac púta mentálnou 
odolnosťou. Nad Wickmayerovou 
viedla 7:5, 3:0, ale za stavu 4:2 v dru-
hom sete čelila trom brejkbalom. 
Črtal sa súperkin návrat do diania. 
Napokon sa nekonal. 

„Na tomto som v ostatných me-
siacoch veľmi pracovala. Keď pre-

hrávam alebo mi niečo nevyjde, 
dokážem to rýchlo hodiť za seba. 
Taký býva tennis. Treba to akcep-
tovať. Keď som hore, môže sa to 
zvrtnúť, ale takisto ja som schopná 
obrátiť vývoj. Neradno teda z toho 
robiť tragédiu - treba sa sústrediť 
na nasledujúcu loptu. Myslím si, že 
mi takýto prístup veľmi pomáha.“

Hantuchová vidí základ v inten-
zívnej fyzickej príprave: ,,Aj v mi-
nulosti som dávala na kurte, koľko 
som len mohla. V tomto mám čisté 
svedomie. Určite však boli zápasy, 
ktoré som vtedy prehrala a teraz by 
som v nich uspela vďaka dostatku 
výdrže. V  tom čase som si toho 
nebola vedomá. Nikdy nemáte všet-

ky odpovede. Spolupráca s  fitnes 
trénerom Patom Etcheberrym mi 
pomáha aj psychicky. Fakt, že na 
kondícii pracujem možno tvrdšie, 
než ktokoľvek iný, mi dodáva seba-
vedomie a je to potom cítiť.“

Napriek dôkladnej dlhodobej 
príprave nezvládla Hantuchová 
tradičné testy pred Roland Garros. 
Bolo to vzhľadom na náročné 
sprievodné okolnosti očakáva-
teľné: „Po fedcupovom súboji so 
Srbkami prišiel útlm aj pod vply-
vom predchádzajúceho únavného 
cestovania z  Ameriky do Európy 
pre vulkanickú činnosť na Islande. 
Bola som ´vyflusnutá´ a  pár dní 
som nevedela, kde je sever. Navyše, 

niežeby som prehrala s  nejakými 
kvalifikantkami - zhodne to boli 
veľmi silné súperky,” upozornila 
Daniela, keď ešte nemohla tušiť, čo 
na antuke vo francúzskej metropole 
vyvedie jej rímska premožiteľka 
Schiavoneová. V Madride slovenská 
jednotka nestačila na Rusku Anas-
tasiu Pavľučenkovovú v  repríze 
marcového finále z  mexického 
Monterrey.

Po prehre s  Jankovičovou na 
hlavnom dvorci Philippa Chatriera 
slovenská jednotka poznamenala: 
„Nepúšťala ma k  môjmu štýlu. 
Hralo sa tak, ako chcela ona a nie ja. 
Celkovo som však veľmi spokojná 
s  tým, čo som na tomto podujatí 
dosiahla. Antuka je mojím zrejme 
najmenej obľúbeným povrchom 
a  celú tú časť sezóny na nej som 
tento rok mala jednu z  najlepších 
v  kariére. Odohrala som výborné 
zápasy a môžem si zobrať veľa po-
zitív do ďalších turnajov.” 

Pred Wimbledonom sa hodlala 
rozohrať v  Eastbourne: „Je to pre 
mňa jedna z najkrajších častí roka. 
Už sa na ňu teším. Škoda, že sezóna 
na tráve je taká krátka.”

Dvojnásobná účastníčka “vý-
berových” MS WTA Tour síce ne-
dokázala odpovedať, či si vie sama 
seba predstaviť v  dianí ešte o  päť 
rokov, ale vyhlásila: „Určite nie som 
tá, ktorá to predčasne vzdá. Moja 
motivácia neklesá. Stále mám veľa 
cieľov. Neviem, či sa mi napokon 
podarí dosiahnuť ich a  splniť si 
sny, ale na konci kariéry chcem byť 
presvedčená, že som urobila všetko, 
čo bolo v mojich silách.”

Mikuláš KOČAN ml., Paríž

Sezóna na tráve je pre 
mňa jedna z najkrajších 
častí roka. Škoda, že je 

taká krátka.

Čas berie deň po dni  
a je veľmi šťastná

Daniela Hantuchová bola na Roland Garros opäť najlepšia zo slovenských tenistov

Keď prehrávam alebo mi 
niečo nevyjde, dokážem 
to rýchlo hodiť za seba.

Antuka je mojím zrejme 
najmenej obľúbeným 
povrchom a celú časť 

sezóny na nej som tento 
rok mala jednu  

z najlepších v kariére.
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V  štyroch prípadoch končili 
slovenskí juniori v  prvých kolách. 
Oba naše páry vo štvorhre a Kovalík  
i Čepelová v dvojhre. Poľahčujúcou 
okolnosťou pre oboch je fakt, že pre-
hrali s neskoršími víťazmi šampio-
nátu Argentínčanom Velottim resp. 
Ukrajinkou Svitolinovou.

„Priznám sa, očakávania boli väč-
šie. V juniorskom tenise je teraz taká 
situácia, že skoro každý väčší turnaj 
vyhráva niekto iný. Niet v  ňom 
výraznej osobnosti. V  dievčenskej 
zložke sa navyše hráčky už orientujú 
na ženský tenis, na významných ju-
niorských akciách chýbajú. Pravda, 

na grandslamovom turnaji sú všetci 
poprední hráči. U chlapcov je pole 
veľmi vyrovnané. Len pre ilustráciu 
– nad víťazom z  Paríža Velottim 
Kovalík v marci vyhral v Paraguaji 
6:0, 6:2. Na Roland Garros s  ním 
prehral 2:6, 2:6,“ začal hodnotenie  
parížskeho vystúpenia slovenských 
juniorov Peter Huber, tréner NTC.

Sebavedomie zo štvorhry  
preniesla do dvojhry

Okrem štyroch juniorov v hlavnej 
súťaži sa pokúšali v Paríži kvalifiko-
vať i dve mladé členky NTC Lucia 
Butkovská a Karolína Schmiedlová. 
Peter Huber: „Pre obe to bol užitoč-
ný zápis i keď nemohli nasať ozajstnú 
grandslamovú atmosféru, lebo kvali-
fikácia sa hrá mimo Roland Garros. 
Lucia prehrala vo finále kvalifikácie 
v  troch setoch so Španielkou Tor-
rovou-Florovou, tristou hráčkou 
sveta v  ženskom poradí. Vlastne 
všetky parížske štvrťfinalistky už 
hrajú na turnajoch žien a  usilujú 
sa mať dobré postavenie v rebríčku 
WTA. Schmiedlovej, ktorá vypadla  
v prvom kole kvalifikácie, som vyčí-
tal, že nedokázala uplatniť v hre to, 
na čom sme sa dohodli, a čo platilo 
na jej súperku.

Chantal Škamlová hrala veľmi 
solídne, odvážne. Nadviazala na 
taliansku sériu, kde sa jej darilo 
vo štvorhre, veď dva turnaje tam 
vyhrala. A sebavedomie preniesla aj 
do dvojhry. Jana Čepelová mala proti 
Svitolinovej, neskoršej šampiónke, 
šance, veď tretí set prehrala 4:6. 
Po vyradení som jej zdôraznil, že 
keď hráčka vyhrá prvý set, nesmie 
dovoliť súperke odskočiť v druhom 
na 3:0. To sa stalo v tomto prípade 
Čepelovej. Na strane Ukrajinky bola 

stabilnejšia výkonnosť, Janka mala 
v zápase výkyvy.“

naši chlapci  
vypadli z dvadsiatky

Po Roland Garros obaja najlepší 
slovenskí juniori vypadli z  prvej 
svetovej dvadsiatky rebríčka ITF. 
„Jozefa Kovalíka v zápase s Velottim 
nepodržal servis, ktorý je v jeho hre 
veľmi dôležitý,“ hovorí tréner Huber. 
Filipa Horanského sprevádzal v Pa-
ríži aj jeho niekdajší tréner Miloslav 
Grolmus, ktorý sa k  piešťanskému 
odchovancovi prednedávnom vrátil. 
Podľa Hubera hral Filip v  prvom 
kole dobre, i keď si zápas skompliko-
val stratou koncentrácie. Ale v dru-
hom kole proti Japoncovi Učijamovi, 
solídnemu antukárovi, neudržal 
vysoký štandard v hre a doplatil na 
to. „V tajbrejku druhého setu viedol 
Filip 6:0. A predsa prehral. To svedčí 
o kolísavosti jeho výkonu,“ pozna-
menáva tréner Huber.

Pracovať, pracovať 
a ešte raz pracovať

„V  juniorskom veku platí, že 
hráči musia dať všetku energiu do 
tréningového úsilia,“ zdôrazňuje 
Huber a  odvoláva sa na Carlosa 
Rodrígueza, uznávaného trénera 
Justine Heninovej: „Ten hovorí, že 
hráči musia vedieť čo robia, musia 
vložiť do práce všetko, čo v  nich 
je. Aby sa vyvíjali fyzicky, tenisovo 
aj mentálne. V  juniorskom tenise 
sa môžu porovnávať  s  najlepšími 
vo svojej vekovej kategórii a podľa 
tohto porovnania vedia, či sú dobre 
nasmerovaní,“ uzatvára Peter Huber 
hodnotenie vystúpenia slovenských 
nádejí v Paríži.

(red.)

Na dvorcoch Rolanda Garrosa 
v  Paríži sme mali v  tomto roku 
v kvalifikácii dve ženy (sestry Zuza-
nu a Kristínu Kučovú) a troch mu-
žov (Dominika Hrbatého, Martina 
Kližana a Pavla Červenáka). Hneď 
v  prvom kole sa s  ňou rozlúčila 
Kristína Kučová (139. na rebríčku 
WTA). Podľahla Američanke Co-
henovej (176.), keď získala len 68 
bodov, kým jej súperka 74. Bol to 
teda dosť vyrovnaný súboj, o čom 
svedčí aj fakt, že naša hráčka mala 
8 a súperka 10 brejkbalov. Najviac 
zrejme zavážil fakt, že Američanka 
z nich využila 6 (60%), kým Kika 
len 3 (38%), a tak definitívne išla 
pod sprchy za 118. minút. 

Jej sestra Zuzana (106.) sa, podľa 

očakávania, hladko dostala cez 
prvé dve kolá, čo bola jej „povin-
nosť“, lebo jej súperky – Gruzínka 
Čaknašviliová (193.) a Bieloruska 
Jakimovová (146.) sú rebríčkovo 
pod ňou. V prvom dueli bol pomer 
získaných bodov 65:38 a v druhom 
93:76 v  jej prospech. V  treťom 
kole ju však nečakane zaskočila 
Číňanka Šuai Čang (127.), ktorá 
podstatne viac ťažila z oboch poda-
ní ako naša hráčka, čo sa odrazilo 
aj na počte získaných bodov 67:43 
v prospech Číňanky.

Ani z  trojice našich mužov sa 
nikto nedostal do hlavnej súťaže, 
hoci Kližan (185.na rebríčku ATP) 
i  Červenák (236.) sa v  prvých 
dvoch kolách poriadne vytiahli. 

Kližan zdolal Hrbatého (196.) po 
veľkom  boji, ktorý trval 2 hodiny 
a 32 minút a potom nedal šancu ani 
Portugalcovi Gilovi (100.), ktorého 
vypoklonkoval z dvorca za 68 min., 
keď bol lepší vo všetkých ukazo-
vateľoch, s  výnimkou úspešnosti 
prvého podania 52:71%. Na Kaza-
cha Ščukina (177.) už ale nestačil. 
Za 83 min. získal len 53 bodov, 
kým súper 70. Zhodou okolností 
mali obaja hráči po 9 brejkov, ale 
kým Kližan využil len jeden (11%), 
Ščukin štyri (44%), čo významne 
zavážilo v jeho prospech. 

Austrálčan Jones (195.) sa Čer-
venákovi (236.) vzoprel iba v dru-
hom sete, ktorý vyhral 6:4. Keďže 
v  prvom získal len jeden gem 

a  v  treťom dostal kanára, za 93 
min. si mohol náš hráč vydých-
nuť. V druhom kole sa Červenák 
predstavil vo výbornom svetle. Po 
veľkom boji porazil za 165 minút 
o  102 miest vyššie postaveného 
Srba Bozoljača (134.). V psychic-
ky veľmi náročnom dueli doplatil 
Srb najmä na dvojchyby (6:12) 
a  na nízku úspešnosť druhého 
podania (71:64%). O vyrovnanosti 
tohto duelu svedčí fakt, že obaja 
hráči získali po 124 bodov. Z kola 
von za 77 min. poslal Červenáka 
Američan Witten (184.), ktorý 
mal lepšie všetky ukazovatele. 
Pod výkon nášho reprezentanta sa 
jasne podpísala únava. A to vlastne 
platí o všetkých.         (-rik)     

Naši kvalifikanti postupne vädli

Očakávania boli väčšie
Účasť slovenských juniorov na Roland Garros hodnotí tréner NTC Peter Huber

Po lanskom štvrťfinále Horanského na Roland Garros, Čepelovej 
na US Open, tohtoročnom víťazstve páru Čepelová – Škamlová na 
Australian Open, sa od súčasnej generácie slovenských juniorov 
čakal aj tohto roku v Paríži nejaký výraznejší výsledok. Najlepším 
bolo napokon singlové osemfinále Chantal Škamlovej, čo je 
grandslamovým maximom tejto 16-ročnej banskobystrickej rodáčky 
v dvojhre. 

Zo slovenských juniorov dosiahla v  Paríži najlepší výsledok Chantal 
ŠKAMLOVÁ – osemfinále dvojhry
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Pred finálovým súbojom vo dvoj-
hre mužov Rafael Nadal (2.) – Robin 
Söderling (5.) mali tipujúci hlavu 
v  smútku. Jasným favoritom pre 
mnohých bol Nadal, lebo postúpil do 
finále za 833 minút bez straty čo len 
jediného setu. 

Na svedomí má prehry Francúza  
Minu, Argentínčana Zeballosu, Aus-
trálčana Hewitta, brazílskeho ľaváka 
Belucciho, svojho krajana Almagra 
a  ľaváka Melzera z  Rakúska. Keďže 
v drvivej väčšine hrá proti pravákom, 
ľaváci mu neboli práve najpríjemnej-
šími súpermi. Ale zvládol to bravúr-
ne, bez straty kytičky! 

Söderling mal do finále oveľa 
tŕnistejšiu cestu. Stratil na nej set so 
Španielom Montanesom, Federerom 
a dokonca dva s Berdychom. Ale aj 
tak postupne všetkých vyradil z hry 
– Francúza Recorderca, Američana 

Denta (tomu dal v prvom sete kanára 
za 17 min.!), Montanesa, Chorváta 
Čiliča, najvyššie nasadeného Federe-
ra a napokon aj Berdycha, s ktorým 
sa ťahal za prsty najdlhšie, vyše tri 
a pol hodiny! 

Söderling je strelec, ktorý nemá 
rád dlhé výmeny, hoci práve vďaka 
nim porazil Federera. Roger totiž 
práve pri nich ťahal takmer vždy 
za kratší koniec. Švéd ťažil z výbor-
ného podania a  najmä z  drvivého 

forhendu, ale ani na bekhend a po-
hyb sa nemohol sťažovať. Vďaka 
svojej agresivite strávil na dvor-
coch o  51 minút menej ako Nadal. 

Bola to dilema! Ale len dovtedy, 
kým sa nezačalo hrať.

Nadal totiž postavil proti Sö-
derlingovým delovkám pohyblivú 
a takmer nepriestrelnú stenu. Vybe-
hal a  úspešne vrátil takmer všetko 
s presnosťou hodinárskeho majstra, 
robil minimum nevynútených chýb, 

výborne podával a tým všetkým pô-
sobil na Švéda ako kyselina sírová na 
kov. Nadal nestratil v Paríži ani set(!) 
a získal svoj piaty parížsky titul (2005, 
2006, 2007, 2008, 2010). Na Roland 
Garros má zápasovú bilanciu 38:1. 
Vlastní už 7 grandslamových titulov 
a celkove 40 turnajových na okruhu 
ATP. Detronizoval Federera z postu 
svetovej jednotky a naznačil – ak mu 
bude slúžiť zdravie – že z  trónu ho 
nikto dlho nezosadí! 

Nadalovi chýba už len jediný titul 
na Roland Garros, aby sa dostal na 
úroveň šesťnásobného víťaza Švéda 
Björna Borga. Je prvým hráčom his-
tórie, ktorý v tom istom roku vyhral 
Roland Garros i všetky tri antukové 
podujatia Masters - v Monte Carle, 
Ríme i v Madride. Ako prvý sa kva-
lifikoval koncoročný Masters v Lon-
dýne.                   (-rik)

Na Nadala sú všetci 
krátki

Španiel získal piaty titul v Paríži a je opäť číslom 1 na svete

Federer musí počkať
Roger Federer, obhajca vlaňajšieho prvenstva v Paríži, skončil tohto 

roku na Roland Garros vo štvrťfinále na rakete Söderlinga. V  júni 
teda neprekonal rekord Američana Peta Samprasa v  počte týždňov 
strávených na mužskom tróne (286). Federer potreboval na pokorenie 
méty zostať lídrom rebríčka ATP Entry pre nasadzovanie do začiatku 
Wimbledonu, teda ešte dva týždne. 

Hlas antukového kráľa a jeho trénera
Rafael NADAL: „Piaty titul na Roland Garros je pre mňa, moju rodinu i pre členov 

tímu obrovskou satisfakciou. Každé víťazstvo má pre mňa veľkú cenu, no triumfu na 
mojom najobľúbenejšom grandslamovom turnaji na parížskej antuke sa nič nevy-
rovná. Hlavne po nevydarenom minulom roku, keď som na Roland Garros neprišiel 
náležite pripravený, je to niečo extra výnimočné. Som späť a dokážem opäť vyhrávať 
veľké turnaje. Vlani som prežil veľmi ťažký rok a tvrdo som pracoval na tom, aby som 
sa vrátil na bývalé pozície. Som šťastný, že sa mi to podarilo. Piaty titul na Roland 
Garros je splneným snom a návrat na post svetovej jednotky krásnym bonusom. Vo 
finále som sa cítil fyzicky i psychicky veľmi silný a môj pohyb po dvorci bol oveľa lepší 
ako v predchádzajúcich zápasoch. S trénerom sme ušili veľmi účinnú taktiku. Paríž 
milujem celým srdcom, pretože mi priniesol veľké množstvo jedinečných zážitkov.“ 

Toni NADAL: „Po vlaňajšej sezóne som mal obavy, či sa 
Rafovi ešte niekedy podarí dostať na vrchol. Boli tam určité po-
chybnosti. Mal problémy s kolenami, nemohol obhajovať titul vo 
Wimbledone a dostal sa do ťažkej situácie. Tento rok odštartoval 
sľubne. Vyšiel mu turnaj v Dauhe, no potom na Australian Open 
prišli opäť problémy. Mal som pocit, že v kľúčových momentoch 
mu chýba mentálna sila, pri brejkbaloch a dôležitých loptičkách 
robil veľa chýb. V Monte Carle však nastal zlom. Opäť začal 
predvádzať skvelý tenis, zlepšil pohyb a získal stratené sebave-
domie. V Paríži hral počas celého turnaja vo veľkej pohode. Je 
neuveriteľné, akým spôsobom sa dokázal vrátiť späť.“

5 



Ako tajfún, ktorý vytrháva stromy 
aj s  koreňmi a  ničí všetko, čo mu 
príde do cesty, sa pavúkom dvojhry 
žien prehnala Austrálčanka Sa-
mantha Stosurová (nasadená ako č. 
7). Za 538 minút postupne poslala 
z kola von Rumunku Halepovú, Pa-
raguajčanku De Los Riosovú, Rusku 
Pivovarovovú, Belgičanku Henino-
vú (22.), Serenu Williamsovú (1.)
a Srbku Jankovičovú (4.). Vari pre 
všetkých expertov bola neotrasiteľ-
nou favoritkou na pre-
miérový titul na 
turnaji Grand 
Slamu vô-
bec.  A  to 
i   napriek 
t omu ,  ž e 
pri postupe 
do finále stra-
tila 3 sety. Svoje 
víťazstvá však získala 
- najmä vďaka vražednému 
forhendu, účinnému podaniu, vý-
bornému pohybu a prehľadu v hre 
– spôsobom, ktorý si priam vynútil 
rešpekt všetkých. Ale...

A  to je prekvapujúce, že si ani 
experti nevšimli druhý tajfún, kto-
rý bol ešte ničivejší – 29-ročnú(!) 

Talianku Francescu Schiavoneovú 
(17.). Vlnami cunami, ktoré spôso-
bila, postupne zničila za 687 minút 
Rusku Kulikovovú, Austrálčanku 
Fergusonovú, Číňanaku Na Li (11.), 
Rusku Kirilenkovú (30.), Dánku 
Wozniackú (3.), Ruska Dementie-
vová (5.) jej vzdala pre zranenie 
a  napokon zdolala aj Stosurovú 
(7.). O  jediný set ju pritom obrala 
iba Kulikovová! Tomu sa povie 
suverenita! Vyplynula z výborného 

pohybu, prehľadu pri 
sieti, pestrej ce-

lodvorcovej 
hry a v ne-
p o s l e d -
nom rade 
aj z  urči-
tej bezsta-

rost nost i , 
lebo si neláma-

la hlavu nad tým, 
kam to až dotiahne. Mož-

no aj preto vyhrala so Stosurovou 
i druhý set, hoci v ňom prehrávala 
1:4. Ale to, že sa – ako prvá Talianka 
v histórii - stane v jej veku víťazkou 
grandslamového turnaja, sa jej ani 
neprisnilo. O to väčšia bola jej ra-
dosť.   (-rik) 

Z  množstva zápasov na Roland Garros, 
v  ktorých sa favoriti natrápili podstatne viac 
ako sa čakalo, treba v  prvom rade spomenúť 
vlaňajšiu víťazku dvojhry Svetlanu Kuzneco-
vovú, nasadenú s č. 6. Už v 2. kole ju poriadne 
vyzvŕtala Nemka Petkovičová, ktorá mala na 
ňu v  druhom sete 4 mečbaly! Vďaka väčším 
skúsenostiam a lepším nervom Svetlana zápas 
ešte zvládla, ale už v treťom kole ju vyradila 
jej krajanka Kirilenková. Potvrdilo sa, že 
Kuznecovová nie je ani zďaleka v takej 
forme ako vlani. A to isté platí aj o Poľke 
A. Radwanskej (8.). Tú stopla v druhom 
kole Kazaška Švedovová. Poriadne muse-
la už v úvodnom kole zabrať aj turnajová 
jednotka Serena Williamsová, ktorej robila 
nohy nebojácna Švajčiarka Voegeleová. Prvý set 
síce napokon prehrala v tajbrejku 67(2) a druhý 
26, ale bola taká bezočivá, že pri druhom Sere-
ninom podaní stála pol metra vo dvorci! 

Z favorizovaných mužov si len horko-ťažko 
zachraňovali kožu viacerí. Spomeňme aspoň 
niektorých: Francúz Tsonga, nasadený ako č. 
8, mal v úvodnom kole za súpera 23-ročného 
a  196 cm vysokého Nemca Brandsa. Kým ho 

v  piatich setoh porazil, strávil na dvorci 223 
minút. Jeho krajana Monfilsa (13) dokonca 
v  druhom kole vyradil Talian Fognini. Tiež 
v  nekonečnom zápase (26,46,75,64,97). Trval 
256 minút a hral sa v dvoch dňoch! Ale ustlané 
na ružiach nemal ani Chorvát Čilič (10). Tomu 
v  3. kole strpčoval život Argentínčan Mayer. 

Postúpil síce (64,36,75,67(5),64), ale 
v 253-minútovom maratóne prišiel 

o veľa síl. Tie mu potom v osem-
finále očividne chýbali v  súboji 
so Švédom R. Söderlingom (5). 
Do podobnej situácie sa dostal aj 
Škót Andy Murray (4.), ktorého 

v prvom kole poriadne popreháňal 
Francúz Gasquet (46,57(5),64,62,61 - 

221 min.), po ňom Argentínčan Chela 
(62,67(5),63,62 - 210 min.) a nič mu napokon 
nedaroval ani Cyperčan Baghdatis (62,63,06,62 
- 153 min.). Po týchto zápasoch bol Škót taký 
vyšťavený, že v  boji o  štvrťfinále nestačil na 
Čecha Berdycha (15.). Tomu za 136 minút pod-
ľahol 46,57,36, hoci ho experti považovali za jed-
ného z horúcich adeptov na celkové víťazstvo!

 (-rik)   

Nejeden favorit 
sa zapotil 

Tomu sa 
povie – šok!

Robin 
SÖDERLING 
po druhý raz 
prehral v Paríži 
vo finále 

Finalistke Samanthe 
STOSUROVEJ tlieska 
po dekorácii Mary 
PIERCOVÁ 

FinÁle
Stosurová - Schiavoneová

 6:4, 7:6(2)
Úspešnosť 1. podania 65 - 65%, esá 3 - 6, dvojchyby 

1 - 1, nevynútené chyby 28 - 19, víťazné body po 1. a 2. 
podaní 71 a  59% - 76 a  63 %, víťazné údery (vrátane 

podania) 25-26, využitie brejkov 61% -93%, získané 
body 64 - 72, maximálna rýchlosť podania 

196 km/hod. - 183 km/hod. 
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zopár malých a veľkých 
čísiel k parížskemu 

triumfu
1 - Fracesca Schiavoneová vy-
hrala svoj prvý grandslamový 
titul
4 - tituly - s parížskym - vlastní 
Talianka z  okruhu WTA: 1997 
Bad Gadstein, 2007 - Moskva, 
2009 - Barcelona
6 - je poradie v rebríčku, ktoré 
zaujala Schiavoneová po Roland 
Garros. Je to jej najvyššie v karié-
re, prvý raz sa stala hráčkou TOP 
10. Podobný kúsok v podobnom 
veku roku 1998 vyšiel Francúzke 
Tauziatovej, ktorá mala 30 rokov 
a 2 mesiace.
17 - bolo rebríčkové poradie 
Schiavoneovej pred parížskym 
víťazstvom. Je to najnižšie posta-
venie ženskej šampiónky RG od 
roku 1976, keď ako svetová 18. 
zvíťazila Britka Sue Barkerová.
37 - Schiavoneová je v poradí 37. 
grandslamová víťazka oper éry
39 - je poradie grandslamového 
štartu Talianky
1976 - rok, v  ktorom vyhral 
grandslamový titul Adriano Pa-
natta, víťaz Roland Garros ´76, 
krajan Schiavoneovej
2009 - vlani zdolala Samantha 
Stosurová Schiavoneovú na Ro-
land Garros v prvom kole
1 120 000 - eur je odmena pre 
víťazku z  Paríža, finalistka si 
odniesla 560 000 eur

Šampiónka 
má guráž

Schiavoneová motivovala veteránov
Necelé tri týždne pred svojou 

tridsiatkou sa Talianka Francesca 
Schiavoneová dočkala prvého 
grandslamového titulu. Slovo doč-
kala je príliš pasívne na vyjadrenie 
spôsobu, akým sa rodáčka z Milána 
dopracovala k  veľkému úspechu. 
Jej odhodlanie a guráž v parížskom 
finále proti Austrálčanke Samanthe 
Stosurovej nadchli zaplnený centrál-
ny dvorec na Roland Garros.

Do súboja s  favoritkou, takisto 
premiérovou grandslamovou fina-
listkou, vyrukovala Talianka s neví-
daným entuziazmom, nasadením, 
odvahou a  agresivitou. Pre 
Francescu bolo doteraz ma-
ximom na veľkej štvorke 
štvrťfinále. Dosiahla ho 
všade - okrem Australian 
Open - aspoň raz. V Parí-
ži to bolo roku 2001, keď 
mala dvadsať. 

„Kľúčom k  víťazstvu bola 
viera v samú seba,“ povedala víťazka, 
ktorá po parížskom postupe do se-
mifinále, finále i samotnom triumfe 
bozkávala antuku. Navonok teat-
rálne gesto, ale mienené spontánne 
a úprimne. 

Francesca je hráčka. Vyžaruje 
z  nej radosť, emócie ukazuje ako 
málokto a  to na nej milujú jej 
impulzívni krajania. Ale takýmto 
prejavom si získala aj náklonnosť 
parížskeho publika. Do finále na-
stupovala ako mierna outsiderka. 
Lebo taký dôležitý zápas ešte nikdy 
nehrala. Pravda, ani jej súperka. Čo 
rozhodlo? Obrovská túžba zvíťaziť 
prenesená do hry. 

Prvú taliansku grandslamovú 

šampiónku v ženskom tenise pohá-
ňali jej fanúšikovia v tričkách s nápi-
som „Schiavo, nič nie je nemožné.“ 
Do Paríža vraj išli autobusom desať 
hodín, lebo im Francesca nekúpila 
letenky... Schiavoneová sa vo veku  
29 rokov, 11 mesiacov a 18 dní stala 
najstaršou grandslamovou šampión-
kou od triumfu Britky Ann Jonesovej 
vo Wimbledone 1969 (mala 30 rokov,  
8 mesiacov a 28 dní).

Pohár Suzanne Lenglenovej pre 
víťazku dvojhry odovzdávala šam-
piónka Roland Garros 2000 Mary 
Pierceová. To Talianku potešilo 

a  dala to i  najavo. Keď mala 
čosi povedať, spontánne sa 

priznala: „Nepripravila 
som si prejav. Aby som 
neurazila šťastenu.“ Sto-
surovej zostali iba oči pre 

plač. „Francesce musím 
pogratulovať. Ja to skúsim 

znova o rok.“ 
V prvom sete finále brejkla Schia-

voneová súperku v deviatom geme 
a  set získala. V  druhom však pre-
hrávala 1:4. Ale nespanikárila. 
Vyrovnala na 4:4 a v  tajbrejkovom 
rozhodnutí od skóre 2:2 nepusti-
la Storusovú k  bodu. Bezchybné 
a odvážne výpady na sieti prinášali 
Talianke zaslúžené ovocie. 

„Na finále som sa mentálne i tak-
ticky veľmi dobre pripravila. Nepo-
zerala som sa napravo ani naľavo. 
Chcela som len cítiť moju hru. A byť 
natoľko agresívna, ako sa len dalo,“ 
popisovala taktiku Schiavoneová. 
I vďaka tomu videli v Paríži jedno 
z  najkvalitnejších ženských finále 
posledných rokov.  (zw)

Čo písali v Taliansku
Gazzetta dello Sport: „Rozprávková Schiavoneová, Paríž patrí tebe! 

Francesca po historickom triumfe na Roland Garros ďakovala všetkým 
talianskym tifosi za podporu.“

ANSA: „Francesca Schiavoneová je parížskou kráľovnou. Milánčanka 
zdolala vo finále najprestížnejšieho antukového turnaja na svete Sa-
manthu Stosurovú a prepísala grandslamovú históriu.“

Corriere della Sera: „Triumf trikolóry na Roland Garros - Francesca 
Schiavoneová vstúpila do histórie. Ešte nikdy sa Talianke nepodarilo 
vyhrať grandslamový turnaj. K úspechu jej telefonicky zablahoželal aj 
prezident republiky Giorgio Napolitano.“

Cesta Schiavoneovej k víťazstvu 
1. kolo Kulikovová (Rus.70.)  5:7, 6:3, 6:4  za 177 minút 
2. kolo Fergusonová (Q-Austr.142.)  6:2, 6:2  za 66 minút 
3. kolo Na Li (11-Čína12.)  6:4, 6:2  za 86 minút 
Osemfinále Kirilenková (30-Rus.30.)  6:4, 6:4  za 111 minút 
Štvrťfinále Wozniacká (3-Dán./3.)  6:2, 6:3  za 80 minút
Semifinále Dementievová (5-Rus.5.)  7:6 (3)  - skreč po 70 minútach
Finále Stosurová (7-Austr.)  6:4, 7:6 (2)  za 98 minút 
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rolanD GarroS 2010
Paríž, 23. mája - 6. júna, 

celková dotácia 16 807 400 eur 
m u Ž i

D v o j h r a
osemfinále: Federer (1-Švajč.)  – Wawrinka 
(20-Švajč.) 63, 76(5), 62, Južnyj (11-Rus.) – Tsonga 
(8-Fr.) 62 – skr. Tsonga, Söderling (5-Švéd.) – Čilič 
(10-Chorv.) 64, 64, 62, Berdych (15-ČR) – A. Murray 
(4-V. Brit.) 64, 75, 63, Djokovič (3-Srb.) – Ginepri (USA) 
64, 26, 61, 62, Nadal (2-Šp.) – Bellucci (24-Braz.) 62, 
75, 64, Melzer (22-Rak.) – Gabašvili (Rus.) 76(6), 46, 
61, 64, Almagro (19-Šp.) – Verdasco (7-Šp.) 61, 46, 
61, 64, štvrťfinále: Söderling – Federer 36, 63, 75, 
64, Berdych – Južnyj 63, 61, 62, Nadal – Almagro 
76(2), 76(3), 64, Melzer – Djokovič 36, 26, 62, 76(3), 
64, semifinále: Söderling – Berdych 63, 36, 57, 63, 
63, Nadal – Melzer 62, 63, 76(6), finále: Nadal – Sö-
derling 64, 62, 64.

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: Dlouhý, Paes (3-ČR/Ind.) – Fyrstenberg, 
Matkowski (8-Poľ.) 61, 63, Knowle, A. Ram (10-Rak./
Izr.) – Melo, Soares (Braz.) 67(3), 62, 60, Moodie, Nor-
man (4-JAR/Belg.) – M. Lopez, Riba (Šp.) 61, 64, Ne-
stor, Zimonjič (2-Kan./Srb.) – Kubot, Marach (6-Poľ./
Rak.) 75, 63, semifinále: Nestor, Zimonjič – Moodie, 
Norman 60, 63, Dlouhý, Paes – Knowle, A. Ram 64, 
62, finále: Nestor, Zimonjič – Dlouhý, Paes 75, 62.

Ž e n Y
D v o j h r a

osemfinále: Dementievová (5-Rus.) – Scheepersová 
(JAR) 61, 63, Petrovová (19-Rus.) – V. Williamsová 
(2-USA) 64, 63, Schiavoneová (17-Tal.) – Kirilenková 
(30-Rus.) 64, 64, Wozniacká (3-Dán.) – Pennettová 
(14-Tal.) 76(5), 67(4), 62, S. Williamsová (1-USA) 
– Peerová (18-Izr.) 62, 62, Jankovičová (4-Srb.) – 
HANTUCHOVÁ (23) 64, 62, Stosurová (7-Austr.) 
– Heninová (22-Belg.) 26, 61, 64, Švedovová (Kaz.) 
– Grothová (Austr.) 64, 63, štvrťfinále: Schiavone-
ová – Wozniacká 62, 63, Dementievová – Petrovová 
26, 62, 60, Stosurová – S. Williamsová 62, 67(2), 
86, Jankovičová – Švedovová 75, 64, semifinále: 
Stosurová – Jankovičová 61, 62, Schiavoneová – 
Dementievová 76(3) – skr. Dementievová, finále: 
Schiavoneová – Stosurová 64, 76(2).

Š t v o r h r a
Štvrťfinále: S. Williamsová, V. Williamsová (1-USA) 
– Kirilenková, A. Radwanská (11-Rus./Poľ.) 62, 63, 
Huberová, Medinová Garriguesová (3-USA/Šp.) 
– Dulková, Pennettová (5-Arg./Tal.) 16, 60, 76(4), 
Peschkeová, Srebotniková (12-ČR/Slo.) – A. Bonda-
renková, K. Bondarenková 46, 62, 63, Llagosterová 
Vivesová, Martinezová Sanchezová (2-Šp.) – Nicu-
lescuová, Peerová (Rum./Izr.) 62, 64, semifinále: 
S. Williamsová, V. Williamsová – Huberová, Medinová 
Garriguesová 26, 62, 64, Peschkeová, Srebotniková 
– Llagosterová Vivesová, Martinezová Sanchezová 
36, 64, 64, finále: S. Williamsová, V. Williamsová – 
Peschkeová, Srebotniková 62, 63.

m i e š a n á  š t v o r h r a
Semifinále: Srebotniková, Zimonjič (6-Slo./Srb.) – 
Llagosterová Vivesová, Marach (3-Šp./Rak.) 46, 63, 
11-9, Švedovová, Knowle (Kaz./Rak.) – Kingová, Kas 
(USA/Nem.) 64, 64, finále: Srebotniková, Zimonjič 
– Švedovová, Knowle 46, 76(5), 11-9.

j u n i o r i
D v o j h r a

Finále: Velotti (Arg.) – Collarini (USA) 64, 75.
Š t v o r h r a

Finále: Beretta, Quiroz (7-Peru/Ekv.) – Arguello, 
Velotti (Arg.) 63, 62.

j u n i o r k Y
D v o j h r a

Finále: Svitolinová (Ukr.) – Jabeurová (Tun.) 62, 75.
Š t v o r h r a

Finále: Babosová, Stephensová (5-Maď./USA) – Ar-
ruabarrenová-Vecinová,Torrová-Florová (Šp.) 62, 63.

Bola to senzácia ako hrom 
z jasného neba! Súboj nezvládla 
psychicky, keď urobila 17 dvoj-
chýb! Počet víťazných úderov 
12:37, počet nevynútených chýb 
38:63. Len pre zaujímavosť – 
Japonka v  nasledujúcom kole 
hladko prehrala s Austrálčankou 
z  Bratislavy Jarmilou Grotho-
vou –Gajdošovou, ktorá to, na 
radosť nás všetkých, dotiah-
la až do osemfinále. Podobne 
ako Safinová prehrala z nasade-
ných už v  1. kole aj Bieloruska 
Azarenková (10.) a  Španielka 
Martinezová-Sanchezová (20.). 

Z nenasadených žien sa najďalej 
– až do štvrťfinále – dostala Ka-
zaška Švedovová, ktorú vyradila 
z  hry Srbka Jankovičová. 
Pozornosť na seba však 
upútala aj Scheeperso-
vá z JAR, ktorá sa, ako 
kvalifikantka, dostala 
až do osemfinále, kde 
ju zastavila Ruska De-
metievová.

Z  nasadených mužov nepre-
žili prvé kolo Španiel Feliciano 
Lopez (nasadený ako č. 27) po 
prehre s 24-ročným Nemcom Re-
isterom (165. na rebríčku ATP) 

a  ďalší Španiel Robredo (21.) 
ostal na štíte Srba Troického. 

Argentínčan Monaco (26.) 
nestačil na 24-ročnú srbskú nádej 
Zemlju (141. v  rebríčku ATP) 
a  napokon si pobalila kufre aj 
americká výšava, 198 cm vysoký 
Querrey (18.),ktorému k  tomu 
pomohol jeho krajan Ginepri 
(98.) V  prvom kole vypadol aj 
23. nasadený Lotyš Gulbis. Ten 
Francúzovi Benneteauovi vzdal 

pre zranenie za stavu 46, 
26, 01. Z  nenasadených 
mužov najďalej postúpili 
Rus Gabašvili (vyradil 
Roddicka) a  Ginepri 
(porazil J. C. Ferrera), 

ktorí sa s dvojhrou rozlú-
čili vo 4. kole.

Prehry nasadených už v prvom 
kole nie sú až také prekvapujúce, 
lebo na mokrej parížskej antuke 
mali aj mnohí ďalší favoriti veľké 
problémy.            (-rik)

Safinová neprežila
už prvé kolo!

O parížskom Roland Garros 2010,
kde ani teraz nebola núdza o prekvapenia

V centre pozornosti na každom turnaji bývajú predovšetkým 
dvojhry mužov a žien, kým štvorhry a mix sú v ich tieni. Bolo to 
tak aj na dvorcoch Rolanda Garrosa. Z nasadených sa vo dvojhre 
pobrali do zákulisia už v  úvodnom kole ešte nedávna svetová 
jednotka 24-ročná Ruska Safinová (nasadená s č. 9) po prehre 
s  39-ročnou Japonkou Dateová Krummovou (72. na rebríčku 
WTA).

Jarmila GROTHOVÁ, Slovenka reprezentujúca Austráliu, 
dosiahla v Paríži postupom do osemfinále svoj najlepší 
grandslamový výsledok 

Veteránka (39 r.) Japonka Kimiko DATEOVÁ KRUMMO-
VÁ pri kurióznej akcii na dvorci
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Pohár federácie
5. - 6. februára 2011
SvetovÁ SkuPina

Austrália - Taliansko 
Rusko - Francúzsko 
SLOVENSKO - Česko 

Belgicko - USA 
ii. SvetovÁ SkuPina

Estónsko - Španielsko 
Slovinsko - Nemecko 

Srbsko - Kanada 
Švédsko - Ukrajina 

Prehľad stretnutí 
Slovenska s Českom

2000 - základná skupina (iný formát)
29. apríla, Bratislava - Incheba,  
tvrdý povrch DecoTurf v hale

Slovensko - Česko 1:2; Hantuchová 
– Hrdličková-Peschkeová 6:4, 6:2, Hab-
šudová - Chládková 4:6, 4:6, Habšudová, 
Hantuchová - Bedáňová, Peschkeová 
5:7, 3:6

2007 - ii. svetová skupina - 1. kolo
21. - 22. apríla, Bratislava,  

antuka v hale i pod odtiahnutou 
strechou

Slovensko - Česko 0:5; Hantuchová - 
Šafářová 6:7(1), 6:4, 3:6, Cibulková - Vaidi-
šová 6:3, 4:6, 5:7, Hantuchová - Vaidišová 
2:6, 7:6(1), 3:6, Rybáriková - Záhlavová-
Strýcová 1:6, 1:2 - skreč Rybárikovej pre 
zranenie, Cibulková, Husárová - Benešo-
vá, Záhlavová-Strýcová 3:6, 3:6

2008 - ii. svetová skupina - 1. kolo
2. - 3. februára, Brno,  

koberec supreme v hale
Česko - Slovensko 3:2; Cetkovská - Ci-
bulková 5:7, 3:6, Vaidišová - Rybáriková 
7:5, 6:4, Vaidišová - Cibulková 3:6, 6:3, 
6:1, Cetkovská - Rybáriková 4:6, 3:6, 
Peschkeová, Vaidišová - Cibulková, Hu-
sárová 6:1, 2:6, 6:4

Boj o trofej  
začíname s Českom

Parížsky fedcupový žreb Slovensku žičil, súboj v elitnej skupine uvidíme v NTC

Pri parížskom žrebe figurovalo 
Slovensko medzi nenasadenými 
tímami a  okrem českého družstva 
mohlo naraziť na Taliansko, USA 
alebo Rusko. Slovenky majú zatiaľ 
s  Češkami vo Fed Cupe negatívnu 
bilanciu 0:3. V  roku 2000 v  brati-
slavskej Inchebe s nimi prehrali 1:2, 
v apríli 2007 v dueli II. svetovej sku-
piny na antuke v bratislavskom NTC 
0:5 a vo februári 2008 v Brne prehrali 
po tuhom boji 2:3, keď o víťaznom 
bode rozhodla záverečná štvorhra. 

Slovensko sa po februárovom 
víťazstve nad Čínou 3:2 prebo-
jovalo v  apríli do elitnej svetovej 
osmičky, keď v baráži, najmä vďaka 
skvelému výkonu Daniely Hantu-
chovej, zvíťazilo nad Srbskom 3:2. 
Slovenská jednotka vyhrala na an-
tuke v Belehradskej aréne obe svoje 
dvojhry (zdolala Jovanovskú i  Jan-
kovičovú) a vo štvorhre prispela po 
boku Magdalény Rybárikovej k zis-

ku rozhodujúceho tretieho bodu. 
Dominika Cibulková, ktorá bola 

priamou aktérkou posledných dvoch 
súbojov s Českom, vyslovila so žre-
bom veľkú spokojnosť. Najviac ju 
potešilo, že Slovenky sa predstavia 
pred domácim publikom. „Češky 
majú dobré hráčky, no boli tam aj 
horší súperi, či už Taliansko alebo 
Rusko. Dlho som čakala na môj prvý 
zápas vo svetovej skupine a veľmi sa 
teším, že v ňom budeme hrať doma. 
Verím, že s babami vychytíme dobrú 
formu, zvíťazíme a  postúpime do 
semifinále. Na predchádzajúce dve 
stretnutia s  Češkami mám úžasné 
spomienky, najmä na bratislavský 
súboj s Nicole Vaidišovou, ktorý bol 
pre mňa prvým veľkým fedcupovým 
zápasom,“ povedala Cibulková.

Magdaléna Rybáriková verí, že na 
štvrtý pokus sa slovenské družstvo 
v  konfrontácii s  českým dočká ví-
ťazstva. „Som spokojná. Priala som 

si, aby sme hrali doma práve s Češ-
kami. Verím, že pred slovenskými 
fanúšikmi uspejeme, hoci súperky 
majú kvalitný tím. Lucie Šafářová 
hrá teraz výborne a Petra Kvitová sa 
vo Fed Cupe vždy dokáže vyhecovať 
k dobrým výkonom.“

Generálny sekretár Slovenského 
tenisového zväzu Igor Moška. „Želal 
som si, aby sme hrali doma proti 
Američankám v  tíme s  jednou zo 
sestier Williamsových alebo s Češ-
kami. Ak nastúpime v kompletnom 
zložení s  Danielou Hantuchovou, 
Dominikou Cibulkovou a  Magda-
lénou Rybárikovou, máme veľké 
šance uspieť. Češky majú vynikajúcu 
Šafářovú, no my máme Danielu, kto-
rá sa môže v krátkom čase vrátiť do 
prvej svetovej pätnástky či desiatky. 
Verím, že aj Dominika sa v rebríčku 
vráti na bývalé pozície. Hrať sa určite 
bude v Sibamac aréne bratislavského 
NTC. O  povrchu sa rozhodne po 
konzultáciách medzi kapitánom 
a hráčkami.“

V  prípade postupu medzi elitné 
kvarteto by Slovenky v apríli nastú-
pili proti víťazovi duelu medzi Bel-
gickom a USA. V oboch prípadoch 
by hrali naše tenistky vonku.

Slovenské tenistky nastúpia v 1. kole svetovej skupiny budúceho 
ročníka Pohára federácie 5. - 6. februára 2011 v  bratislavskom 
NTC proti Češkám. Rozhodol o tom žreb 2. júna v areáli Roland 
Garros v  Paríži. Slovensko sa predstaví medzi fedcupovou elitou  
po sedemročnej prestávke. 

Matej Lipták, slovenský kapitán: „Myslím si, že z daných 
možností je to najprijateľnejší súper. Želali sme si hlav-

ne, aby sme hrali 
doma a to sa nám 
splnilo. Bude to 
prestížne stretnu-
tie tak ako každé 
derby s  Českom. 
Pevne verím, že 
naše hráčky budú 
v  čase zápasu  
v  skvelej forme  
a  zdravotne fit,  
a  že zabojujeme  
o postup do semi-
finále.“ 

Petr Pála, kapitán českého fedcupového tímu: „Bude 
to otvorený zápas, ale určite je to prijateľný žreb, tak pre 
nás, ako aj pre 
Slovenky. Hrať 
sa bude v Bra-
tislave v NTC, 
ťažko dopredu 
povedať, aký 
zvolia Slováci 
povrch.  My 
sme slovenský 
tím naposle-
dy zdolali na 
antuke i  na 
harde, ale je 
to na nich.“

Čo si myslia kapitáni
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1. Nadal (Šp.) 8745
2. Federer (Švajč.)     8525
3. Djokovič (Srb.) 6545
4. Murray (V.Brit.) 5155
5. Davydenko (Rus.) 4785
6. Söderling (Švéd.) 4755
7. Roddick (USA)  4510
8. Del Potro (Arg.) 4395
9. Verdasco (Šp.) 3645
10. Tsonga (Fr.) 3185

11. Ferrer (Šp.) 3010
12. Čilič (Chorv.) 2945
13. Berdych (ČR) 2825
14. Južnyj (Rus.) 2665
15. Ljubičič (Chorv.) 2215
16. Melzer (Rak.) 2125
17. Ferrero (Šp.) 2095
18. Almagro (Šp.) 1960
19. Isner (USA) 1925
20. Monfils (Fr.) 1905

1. Nestor (Kan.)  12160
    Zimonjič (Srb.)  12160
3. Bryan B. (USA) 10360
    Bryan M. (USA)        10360
5. Dlouhý (ČR)  6345
6. Paes (Ind.) 5720
7. Bhupáthí (Ind.) 5290
8. Knowles (Bah.)  5045
9. Marach (Rak.) 4140

10. Kubot (Poľ.) 4070
11. A. Ram (Izr.) 4060
12. Mirnyi (B-rus.) 3860
13. Matkowski (Poľ.) 3580
14. Fyrstenberg (Poľ.) 3580
15. Norman (Belg.) 3400
16. Moodie (JAR) 3290
17. Čermák (ČR) 3270
      MERTIŇÁK (SR) 3270
19. Aspelin (Švéd.) 3205
20. Hanley (Austr.) 3205

1. Williamsová S. (USA) 8475
2. Williamsová V. (USA) 6506
3. Wozniacká (Dán.) 5970
4. Jankovičová (Srb.) 5780
5. Dementievová (Rus.)  5570
6. Schiavoneová (Tal.) 4990
7. Stosurová (Austr.) 4905
8. Radwanská A. (Poľ.) 4010
9. Clijstersová (Belg.) 3890

10. Na Li (Čína) 3475
11. Pennettová (Tal.) 3450
12. Bartoliová (Fr.) 3246
13. Petrovová (Rus.) 3195
14. Peerová (Izr.) 3175
15. Azarenková (B-rus.) 3170
16. Wickmayerová (Belg.) 3110
17. Šarapovová (Rus.) 3080
18. Heninová (Belg.) 2855
19. Rezaiová (Fr.) 2825
20. Kuznecovová (Rus.) 2821

1. Williamsová S. (USA) 10160
    Williamsová V. (USA) 10160
3. Huberová (JAR) 8530
4. Blacková (Zimb.)  7715
5. Martinezová Sanchezová (Šp.) 7470
6. Llagosterová Vivesová (Šp.)  7470
7. Stubbsová (Austr.) 6145
8. Stosurová (Austr.) 6060
9. Dulková (Arg.) 5420

10. Pennettová (Tal.) 5110
11. Petrovová (Rus.) 4860
12. Klejbanovová (Rus.) 4465
13. Srebotniková (Slo.) 4300
14. Peschkeová (ČR) 4170
15. Kirilenková (Rus.) 3990
16. Ci Jan (Čína) 3895
17. Ťie Čeng (Čína) 3745
18. Makarovová (Rus.) 3520
19. Schiavoneová (Tal.) 3425
20. Matteková-Sandsová (USA) 3315a
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TOP 10 reBríČKa iTF

1. Kubler (Austr.) 942
2. Velotti (Arg.) 940
3. Fernandes (Bra.) 827
4. Beretta (Peru) 810
5. Veselý (ČR) 781

6. Dzumhur (Bosna a Herceg.) 750
7. Kudla (USA) 732
8. Fucsovics (Maď.) 716
9. Duckworth (Austr.) 705

10. Olivo (Arg.) 703

1. Chromačevová (Rus.) 978
2. Mladenovičová (Fr.) 977
3. Puigová (Portor.) 923
4. Svitolinová (Ukr.) 920
5. Babosová (Maď.) 906

6. Kolarová (Slo.) 852
7. Dabrowská (Kan.) 807
8. Caprová (USA) 780
9. Išizuová (Jap.) 750

10. Mestachová (Belg.) 735

aTP
DVOJHRA

73. Lacko Lukáš   671
86. Beck Karol 611

216. Kližan Martin 221
219. Hrbatý Dominik  217
249. Červenák Pavol 191
282. Martin Andrej 154
295. Klec Ivo 146
370. Semjan Marek 97
393. Mečíř Miloslav 89
416. Čapkovič Kamil 81
497. Bocko Matej 60
686. Sikora Adrián  25
696. Pažický Michal 23

1064. Daniš Marko 6
1278. Miklušičák Peter 2
1295. Stančík Ján  2
1439. Horečný Matúš 2
1445. Macko Michal 1

ŠTVORHRA
17. Mertiňák Michal  3270
38. Polášek Filip 1720
61. Zelenay Igor   1191

127. Beck Karol 618
209. Kližan Martin 322
258. Lacko Lukáš 238
300. Hrbatý Dominik  200
356. Martin Andrej 165
382. Mečíř Miloslav 150
390. Semjan Marek 142
401. Čapkovič Kamil  134
520. Pažický Michal 90
552. Červenák Pavol 80
571. Klec Ivo 73
626. Sikora Adrián 57
746. Horečný Matúš 42

1062. Bocko Matej 15
1162. Janči Tomáš 10

WTa TOur
DVOJHRA

25. Hantuchová Daniela  2285
46. Cibulková Dominika 1265
63. Rybáriková Magdaléna 1055

112. Kučová Zuzana  587
135. Kučová Kristína 461
257. Pochabová Michaela 189

277. Juríková Lenka 173
291. Wienerová Lenka 157
400. Tvarošková Lenka  86
482. Kachlíková Katarína 61
501. Zlochová Zuzana 59
607. Hončová Michaela 38
665. Diešková Dominika 31
699. Tabaková Romana 26
753. Nociarová Dominika 20
798. Luknárová Zuzana 17
809. Morgošová Karin 16
822. Čepelová Jana 15
843. Baranová Katarína 14
860. Frantová Martina 13
865. Maráčková Katarína 13
899. Cervanová Ľudmila 11
910. Juhászová Vivien 11
922. Vajdová Nikola 10
959. Boczová Klaudia 9

ŠTVORHRA
49.  Hantuchová Daniela  1731

115. Rybáriková Magdaléna 601
194. Tvarošková Lenka 342
206. Cibulková Dominika 311
365. Pochabová Michaela 220
363. Diešková Dominika 139
368. Kachlíková Katarína  133
370. Husárová Janette 132
271. Kučová Kristína 132
398. Tabaková Romana 121
415. Juríková Lenka 111
448. Kučová Zuzana   96
455. Wienerová Lenka 94
556. Zlochová Zuzana 61
672. Kochanová Monika 36
689. Baranová Katarína 33
718. Morgošová Karin 29
773. Vajdová Nikola 23
811. Hončová Michaela 20
816. Blašková Veronika 19
840. Frantová Martina 17
927. Škamlová Chantal 10
931. Maráčková Katarína 10
949. Beznáková Kristína 9
951. Luknárová Zuzana 8

reBríČeK iTF 
JuNiOri

25. Kovalík Jozef 548
31. Horanský Filip 503

225. Partl Adrian 171
238. Fabian Patrik 163
241. Masár Juraj 162
416. Gajdošech Henrich 103
417. Vittek Filip 103
427. Vošček Michal 101
437. Farkaš Viktor 98
542. Čižnár Juraj 72
885. Gašparetz Róbert 30

1074. Kianička Michal 20
1141. Šimon Ján 16
1200. Čelovský Dávid 13
1200. Lacko Martin 13
1381. Kianička Adam 10
1429. Novodomec Radoslav 7
1498. Brtko Michal 6
1517. Opalek Erik 5
1812. Dubjel Martin 2
1812. Milučký Samuel 2

JuNiOrKY
22. Čepelová Jana 582
28. Škamlová Chantal 511
66. Butkovská Lucia 371
96. Schmiedlová Karolína 316

147. Juhászová Vivien 225
224. Maľová Viktória 167
350. Vajdová Natália 125
374. Záteková Veronika 117
527. Pondušová Karolína 82
612. Lazarová Barbora 67
622. Uberalová Petra 65
691. Ostrožlíková Michaela 55
715. Kucharová Michaela 52
814. Bubelová Nina 41
832. Mészárosová Michaela 38
853. Milinkovičová Danica 37
872. Parajová Simonka 35
972. Tumová Silvia 28
980. Petržalková Alexandra 28
984. Hončová Michaela 27

1150. Markušková Antónia 20
1359. Staruchová Alexandra 12
1385. Jůrová Petra 12
1413. Šramková Marta 10
1413. Bareková Barbara 10
1413. Frantová Martina 10
1719. Stanová Alexandra 5
1801. Blahová Natália 2
1801. Pochabová Petra 2

reBríČeK Te
do 14 rokov

ChlaPCi
5. Nagy Oliver 525
6. Blaško Martin  505

51. Hodor Samuel 230
148. Belanec Matúš 110
168. Molčan Alex 10O
222. Nováček Peter 70
248. Búřil Matej 60
297. Beták Marcel 45
297. Kontuľ Jozef 45
297. Obal Patrik 45
323. Belan Jakub 40
353. Pántik Martin 35
353. Gajdica Alex 35
353. Vajda Peter             35
431. Kratochvíla Filip       25
431. Selecký Michal          25
468. Glváč Andrej            20
628. Hanuš Juraj 10

DievČaTá
16. Staníková Monika 420
41. Juráková Sarah Mária 305
52. Kötelesová Barbora 270
76. Česneková Šarlota 225
96. Šramková Rebecca 200

105. Hercegová Linda 190
128. Ilavská Tereza 170
142. Jablonovská Jana 160
148. Schmiedlová Kristína 155
207. Strešnáková Katarína 110
252. Frišová Pavla 88
273. Sommerová Sophia 80
273. Houbová Alžbeta 80
300. Fiľarská Antonia 70
328. Doláková Nikola 60
344. Oravcová Klaudia 55
357. Kucháreková Daniela 50
402. Jarušková Timea 40
421. Krajčovičová Lea 35
453. Jamrichová Sandra 30
453. Ondrášová Lucia 30
453. Široká Petra 30
453. Spiššáková Diana 30
499. Barillová Claudia 25
533. Majorová Katarína 20
533. Odrášková Michaela 20
605. Zorgovská Natália 15
720. Lacková Gabriela 10
720. Današová Martina 10

SlOveNSKí hráČi 
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 V 28 rokoch sa dostať do sveto-
vej stovky nie je bežná vec. Viaceré 
vaše rovesníčky alebo hráčky,  
s  ktorými ste sa stretávali v  ju-
niorskom veku, už profesionálny 
tenis dávno nehrajú – napríklad 
Bedáňová, Kurhajcová – keď len 
spomenieme dve z našich končín... 
Čím to je, že vy ste vytrvala?

Asi aj tým, že spomínané tenistky 
svetovú stovku dosiahli. A mne sa to 
ešte nepodarilo. Tak som si chcela 
dokázať, že aj ja na to mám.

 Mysleli ste na to aj vtedy, keď 
ste už v  rebríčku nepostupovala 
pravidelne hore, ale naopak, zažili 
ste aj pády?

Pravdu povediac, v tom čase som 
na to nemyslela. V tomto roku má 
na to vplyv viac okolností. Okolo 
mňa sa utvoril tím s Radkou Zru-
bákovou v pozícii trénerky. Naďalej 
ma neúnavne podporujú rodičia. 
A sestra Kika sa dostala predo mňa. 
Tým ma vlastne ťahala hore.

 Všeobecne sa čakalo, že zo 
sestier Kučových dosiahne métu 
TOP 100 mladšia sestra Kika. 
Teraz však má horšie obdobie 
a zrejme prvou Kučovou v stovke 
budete vy. Môžete Kiku svojím 
vzostupom motivovať?

Ja jej stále hovorím, že dlho ťahala 
a malá kríza môže prísť na každého. 
A že raz sa do stovky určite dostane. 
Ako príklad uvádzam páve seba, 
lebo som už veľmi blízko. 

 Je medzi vami aj súperenie? 
Vzájomné hecovanie?

Iba v dobrom. Pomáhame si.

 Mali ste obdobie, keď ste chceli 
tenis zabaliť?

Asi pred piatimi rokmi. Vravela 
som rodičom, že idem do Ameri-
ky na svoje dva posledné turnaje. 
Už som bola psychicky unavená 
z prehier v prvých kolách. Uhrala 
som však semifinále a chuť hrať sa 
mi vrátila. Ale dôležité bolo aj to, 
že moje okolie – rodičia a  sestra 
– ma vždy podporovali, aby som 
vydržala.

 Aj keď ste 101. v  rebríčku 
(v  polovici júna – pozn. red.), 
prvým čiastkovým úspechom je už 
fakt, že ste sa do wimbledonského 
grandslamového pavúka dostali 
priamo. Je to prvý raz. Dva razy 
ste sa v  minulosti – na Roland 
Garros a tohto roku v Melbourne 

– prebojovali z  kvalifikácie. Ba  
v Austrálii ste s Dulkovou mohli  
v prvom kole aj vyhrať...

Postup mi ušiel o pár loptičiek. 
V treťom sete za stavu 5:5 a 40:0 pri 
vlastnom podaní som dala dve dvoj-
chyby po sebe, potom mi zabila Ar-
gentínčanka return na čiaru a bolo 
po nádejach. Zápasov s  dobrými 
hráčkami som veľa nenahrala, bola 
som v koncovke nervózna.

 Z Melbournu ste sa vrátili so 
solídnou odmenou16-tisíc dolá-
rov. Ale v prehľade tohtoročných 
výsledkov máte  aj jeden extrém 
– účasť na malom turnaji v Mexi-
ku, kde ste vypadli v prvom kole 
a  inkasovali 294 dolárov. Nie je 
riskantný takýto výjazd? Veď ste 
museli byť v strate!

Je to, pochopiteľne, riziko. Ale 
toto bola špecifická situácia. Mala 
som zranené koleno a  bola som 
doma sedem týždňov. Keď sa ko-
leno trochu zlepšilo, tak som šla 
do Mexika vyslovene len kvôli 
tomu, že u nás bola v marci zima. 
A  tam teplo. Verila som, že v  ta-
mojšej klíme problémy s kolenom 
pominú. Niekedy treba urobiť ta-
kéto rozhodnutie, aj za cenu strát, 
a vyskúšať to. Aj keď som v prvom 
kole vypadla, pripravila som sa 
na ďalšie podujatie. A potom som 
v  španielskom Monzone vyhrala 
75-tisícový turnaj.

 Viete si dnes už manažovať svoj 
profesionálny tenis tak, aby ste 
finančne veľa nestrácali?

V minulosti by som do podob-
ného rizika nešla. Určite by som 
zostala v  Európe, ale dnes si už 
dokážem zarobiť aj ligovými štartmi 
v zahraničí. 

 Neuvažujete zredukovať ligové 
povinnosti, keď si už viete zarobiť 
aj na grandslamových turnajoch?

Sú to záväzky, ktoré musím plniť. 
Ale na budúci rok ich zrejme toľko 
nebude. Na Roland Garros som 
napríklad na to doplatila. Odišla 
som hrať na víkend bundesligu, 
medzitým som sa v Paríži dostala 
ako lucky loser do hlavného tur-
naja, ale som ochorela a  nemohla 
som nastúpiť. Tentoraz toho bolo 
na mňa veľa. Niekedy mi však ligy 
pomáhajú, napríklad na začiatku 
roka, keď sa chcem rozohrať.

 Dosiahli ste zopár cenných 
víťazstiev nad lepšími hráčkami. 

Ktoré je pre vás z  posledného 
obdobia významné?

Nedávno som na lige zdolala 
Sandru Záhlavovú aj Nemku Bar-
roisovú. I výhra nad Pervakovovou 
v  Libanone má pre mňa cenu. Aj 
keď Ruska nebola hráčkou stovky. 
Vedela som, že ak ju zdolám, do-
stanem sa v rebríčku na 106. miesto 
a tým pádom do hlavného turnaja 
vo Wimbledone. Obe sme hrali 
v tomto štvrťfinále výborne.

 Libanonský Jounieh je vaša 
srdcovka. Nielen preto, že sa vám 
tam darí, ale aj preto, že tam dlho 
chodíte.

Desať rokov. Je tam zelená an-
tuka, teplo a hrá sa mi tam dobre. 
Vychádzajú mi všemožne v ústrety. 
Dobre poznám riaditeľa turnaja, 
ktorý mi už povedal, že keď skon-
čím s tenisom, kedykoľvek mu tam 
môžem prísť pomáhať.

 Vy ste vlani skončili masme-
diálnu komunikáciu a marketing. 
Plánujete nájsť v  tomto odbore 
uplatnenie?

Uvidím, čo prinesie život... Skon-
čila som bakalárske štúdium a ďal-
šie dva roky si ešte chcem dorobiť.

 Postavením v rebríčku sa tlačíte 
do fedcupového tímu. Je Fed Cup 
pre vás lákadlom?

Samozrejme! Ale nikdy ma nikto 
neoslovil.

 Radíte sa s trénerkou Radkou 
Zrubákovou o výbere turnajov?

V  podstate si turnaje vyberám 
sama a s Radkou svoj kalendár prej-
dem. Na Slovane mi občas poradí 
Karol Šafárik, kondičku trénujem 
s Rudom Pátekom, a keď má môj 
otec voľno, tak aj s ním. Viac času 
venujem aj regenerácii. Viem, že ju 
nesmiem zanedbávať.

 Cestujete rada?

Už nie tak ako v minulosti. Ale 
čo mám robiť? K tenisu cestovanie 
patrí. Keď som doma v Bratislave 
vo svojom byte, tak si ho veľmi 
užívam. 

 Väčšinou cestuje sama. Nie je 
to úmorné?

Zvykla som si. Ale niekedy ide so 
mnou mama a dnes sme už často na 
turnajoch so sestrou.

 Hoci máme uzávierku tesne 
pred Wimbledonom, predsa len 
by bolo zaujímavé počuť, koho si 
neželáte za súperku?

Netúžim po tom, aby ma ukazo-
vali v  prvom kole na Eurosporte! 
Ale v druhom by už mohli...

 Čo si myslíte, dokedy vydržíte 
hrať?

Ako vidíte, turnaje – aj naj-
významnejšie - dokážu vyhrávať aj 
staršie hráčky. Schiavoneová víťaz-
stvom na Roland Garros ukázala 
všetkým hráčkam mojej generácie, 
že nie je nikdy neskoro. Už nežiaria 
iba mladé hráčky ako pred rokmi. 
Vedia sa presadiť aj staršie. 

Zuzana WISTEROVÁ

Sestry sa ťahajú a motivujú
Zuzana Kučová klope ako 28-ročná po prvý raz na dvere svetovej stovky
Zdobí ju pracovitosť a vytrvalosť. A v 28 rokoch prichádza odmena. 

Zuzana Kučová po prvý raz v kariére klope na dvere svetovej stovky. 
Pre staršiu z bratislavskej sesterskej dvojice hráčok Slovana je typická 
obdivuhodná samostatnosť v živote i v športovej kariére.

Zuzana KUČOVÁ na Australian Open 2010
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 Vráťme sa ešte do Paríža. Zdolal 
si tam v krátkom čase po druhý raz 
v kariére Hrbatého.

Zápas bol opäť výborný, vyhral 
som z mečbalu. Dodo mal štyri meč-
baly na mňa, ja som odpovedal tromi 
esami a víťaznou loptou z forhendu. 
Nedal som mu veľa šancí. Pritom 
Dominik hrá stále dobre, zozadu 
super. Naháňali sme sa, vo výme-
nách je výborný, jediný problém 
má so servisom. Zápas bol trochu 
i o šťastí. Som rád, že som Hrbatého 
zdolal konečne aj na turnaji, nielen 
v extralige.

 Výhra nad Gilom, nedávno 
hráčom stovky, bola dosť jasná. Už 
si ho zdolal aj v minulosti, veríš si 
na neho?

Gil prišiel do Paríža ako finalista 
Estorilu. Sebavedomý, už v  rozo-
hrávke pálil hlava – nehlava. Asi ma 
chcel zastrašiť. Ja som si hral svoje, 
bojoval som, neprehral som si servis 
vyhral som s prehľadom.

 Ale Kazach Ščukin, súper vo 
finále kvalifikácie, je iný hráč, ten 
ti asi nesedí... 

Je to stará líška, skúsený tridsiat-
nik. Nemám rád takýchto súperov. 
Hrbatého už dobre poznám. Ale po-
dobných ako je Ščukin nepoznám. 
Vedia, čo na mňa platí. Neznášam 
ich... Ščukin hral solídny tenis a  ja 
som mal úspešnosť prvého podanie 
30-percentnú. To bolo zlé... Nohy 
som mal tvrdé, vtedy mi nič nejde.

 Cesta k úspechom je dlhá. Lu-
kášovi Lackovi trvalo päť rokov od 
jeho juniorského semifinále v Pa-
ríži, kým sa dopracoval k prvému 
víťaznému zápasu v hlavnej súťaži 
Roland Garros. 

Ja som urobil jednu veľkú chybu, 
keď som vyhral juniorský titul na 
Roland Garros. Myslel som si, že 
je koniec. Že to už lepšie nepôjde...

 Hovorí sa o  tebe, že ti škodí 
úspech. Je to tak?

Je. Vážne mi škodí. Mne sa lepšie 
hrá s hráčmi, ktorí sú lepší ako ja. 
Cítim, že nemám, čo stratiť a môžem 
sa na nich vytiahnuť. Keď hrám 
s  papierovo slabšími, tak nemám 

takú motiváciu. A tú potrebujem na 
každý zápas.

 Zdolal si zopár hráčov, ktorí 
boli v rebríčku výrazne vyššie ako 
ty. Aj hráčov svetovej stovky ako 
Dolgopolov, Köllerer. Dalo ti to 
istotu, že medzi nich môžeš patriť?

Áno. Do stovky sa musím dostať. 
Mám na to. A aj do päťdesiatky sa 
môžem dostať, keď budem pracovať 
a robiť to, čo mám. A s chuťou. Inak 
ani nerozmýšľam. 

 Tréner Simon hovorí, že si 
ochotný tvrdo trénovať. Ale mo-
mentálne nie si schopný vyhrať na 
turnajoch challengerovej úrovne 
za sebou viac zápasov. V čom vidíš 
problém?

V  tom, že sa nedostatočne sú-
stredím. Koncentrovať sa musím 
na každý zápas. Čím vyššie kolo, 
tým sústredenejšie musím hrať. Ja 
niekedy poľavím. Prehrám prvý 
set, v druhom bojujem ako blázon 
a tretí prehrám 1:6... To je o hlave. 
Ako v  tréningu. Hodinu makám 

a pol hodinu nič... Ale viem ukázať 
aj nezlomnosť. Snáď to časom príde.

 Sám si sa rozhodol vynechať 
wimbledonskú kvalifikáciu. Asi si 
to zvažoval dlhšie, veď je to grand-
slam, navyše ako junior si tam dva 
razy bol vo finále štvorhry.

Narušilo by mi to antukovú se-
zóne. Týždeň by som bol na tráve 
a ďalší by som sa zasa musel dostávať 
do hry na antuke. Nemá význam, 
aby som so súčasným rebríčkovým 
postavením hral vo Wimbledone 
kvalifikáciu. Teraz potrebujem uhrať 
body. A tie môžem len antuke. Keď 
som vo forme, hrám na nej ako stroj. 
A keď hrám hlavou, súperi ma na nej 
ťažšie zdolávajú. Verím, že na budúci 
rok už budem mať také postavenie, 
že vo Wimbledone nebudem chýbať. 

 Dnes si už v  daviscupovom 
základe Slovenska. Ako sa ti páčia 
táto pozícia?

Najťažší bol debut pred tromi rok-
mi proti Kórejčanovi Leeovi. Teraz si 
už zvykám na Davis Cup. Už to nie 

Nepochybuje, že raz bude v stovke
          Martin Kližan o sebe, tenisových plánoch a slabosti pre pekné autá

Martin Kližan, hráč NTC, 
zverenec tenisového trénera 
Ladislava Simona a  kondičné-
ho Juraja Dulíka, mohol pred 
rokom, keď bol v mužskom sve-
tovom rebríčku v siedmej stov-
ke a  v  slovenskom v  druhej 
desiatke, o Roland Garros, kde 
roku 2006 vyhral juniorskú 
dvojhru, iba snívať. Tohto roku 
na obľúbenej antuke vstupoval 
do parížskej kvalifikácie ako 
slovenská trojka, 184. hráč 
počítača. Svoje úsilie po dvoch 
výhrach vo finále kvalifikácie 
nedotiahol, ale môže dúfať – 
ak bude zdravý a nepoľaví – že 
o  rok už bude v  hlavnom pa-
vúku. Je sympatické, že Kližan 
nepochybuje o tom, že sa zaradí 
do svetovej stovky.

Tréner Simon o Kližanovi
Aj tréner Ladislav Simon sa vrátil v hodnotení svojho zverenca k jeho parížskemu 

vystúpeniu. Súčasne  vysvetlil, prečo sa rozhodli vynechať kvalifikáciu Wimbledonu. 
„Na Roland Garros narazil Martin vo finále kvalifikácie na Ščukina, teda papierovo 
vyrovnaného súpera. Verili sme, že by to mohlo vyjsť. Ale Ščukin môjho zverenca prevýšil 
vo vyzretosti. Keďže rankingové postavenie Martinovi neumožňuje hrať na tráve iné 
turnaje a doma nemáme podmienky na prípravu na tomto povrchu, dávame prednosť 
antukovým challengerom. Impulz prišiel od Martina. S jeho prácou nikdy nie je problém, 
s prístupom k tréningu som spokojný. Zatiaľ sa mu nedarí na challengeroch prelomiť to, 
čo už na turnajoch kategórie futures vlani dokázal. Hrá dobre jeden – dva zápasy. Ale 
nevie prelomiť tri - štyri kolá. Je to otázka koncentrácie. To je jeho najväčšia rezerva. 
Vie sa sústrediť na jeden – dva zápasy, v ktorých  dokáže čeliť aj krízovým situáciám. 
Potom si myslí, že to pôjde úplne samozrejme aj ďalej. A to nejde.“ 
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