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Horší
sezona
musela
pŘijít

rozhovor

Novoroční odpal zahrála
Klára Spilková
dlouhý a rovný. Věří,
že povedená první rána
roku 2013 předznamenává
úspěšnou letošní sezonu,
ta loňská jí totiž nevyšla
podle představ.

napsal martin kavka

foto / ladislav adámek, archiv kláry spilkové

H

odit nepovedený ročník

za hlavu a udělat za ním tlustou
čáru ale nechce. Místo toho se na chvíli
zamyslela: „Je to spíš poučení, abych
si dávala větší pozor a našla pokoru
ve vztahu ke golfu.“
Na rozhovor přišla 18letá
profesionálka po tréninku, prvním
po třech týdnech odpočinku okolo
vánočních svátků. „Bolí mě celé tělo,“
usmála se. Působila však odpočatě, nabitá
energií a vírou, že v nové sezoně půjdou
věci lépe. A ze všeho nejvíce se těšila,
až bude moci s čerstvým řidičákem,
na němž sotva zaschnul inkoust, hned
druhý den skočit do svého auta. Konečně
za volant.
Loňská sezona vám nevyšla podle
představ, v hektickém závěru jste
na poslední chvíli zachraňovala kartu
na Ladies European Tour a tedy
příslušnost k elitě. Jaká to pro vás byla
zkušenost?

Pomohla mi znovu získat pokoru
ve vztahu ke golfu, ke hře. Za celých
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rozhovor

třináct let, co hraji golf, jsem nezažila
špatnou sezonu. Tahle byla první horší.
Výkony, které by u nás stačily, byly
na tour málo. Asi to muselo přijít.
V čem hledat příčinu?

Říkala jsem si, že když ta místa a hřiště
znám z nováčkovské sezony, bude
to jednodušší. Nebylo. Je to ale nová
motivace, už se na tour zase hrozně
těším.
Takže po minulé sezoně vám elitní ženská
evropská série nezhořkla?

Dívám se na uplynulou sezonu i na to,
jak proběhla, pozitivně. Především mi šlo
o to, udělat kartu, což se povedlo. Byla
to příjemná sezona, i když nedopadla
tak, jak bych si představovala. Vychází
mi z toho poučení, abych si dávala větší
pozor. Z toho nyní budu čerpat. Ostatně
i lidé z LET nebo kamarád, který dělá
kedíka na mužské European Tour, mi
říkali, že jsem za poslední dva roky
nasbírala zkušenosti, jež bych v Česku
střádala deset let. To, kam jsem se
posunula, je k nezaplacení.
Opravdu jste se nebála, že se mezi
osmdesátku vyvolených pro příští
sezonu neprotlačíte a budete muset
do kvalifikace?

Přiznávám, že to bylo psychicky
náročnější, ale už na předposledním
turnaji v Indii jsem se cítila dobře.
Nervózní jsem byla jen první den, ale
pak jsem se z toho dostala a zlepšovala

se. Pohodu jsem si pak přenesla
i do posledního turnaje v Dubaji. Tam
jsem byla nervózní naopak až poslední
den. Nakonec to vyšlo. Nevím, co by se
dělo, kdybych se nemohla opřít o dosud
nasbírané zkušenosti. Ale jsem taková,
že se umím zakousnout a zahrát dobře
v pravý čas.
Na co jste přitom myslela?

Snažila jsem se k tomu přistupovat
racionálně. Říkala jsem si: Je ti jen
sedmnáct, když pojedeš na kvalifikaci,
tak se nic nestane. Podobnou směsici
pocitů jsem ještě nezažila, byla to úplně
jiná nervozita než v amatérském golfu.
Bylo to náročnější ustát, ale musím si
zvyknout.
Chystáte před novou sezonou změny?

Přijdou úpravy ve švihu. Na začátku
ledna jsem plánovala sezonu s Keithem
Williamsem, s nímž spolupracuji. Nové
věci chci konzultovat a ladit i s Pavlem
Ničem. V samotné přípravě velké změny
nechystám, v loňské sezoně mi daný mix
tréninku techniky, posilovny, rehabilitací
a návštěv psycholožky vyhovoval. Snad
jen zařadím více posilovny.
Jakou roli hraje psycholožka?

Pro mě velkou, chodím k ní v průběhu
celého roku. Když jsem tady, jdu za ní
na dvouhodinové sezení. Probíráme,
co se děje na turnajích, radí mi, jak
relaxovat, vyčistit si hlavu. Sice to není
vyloženě golfová psycholožka, ale třeba
během turnaje LET na Albatrossu se
mnou byla od rána do večera. Prožívala
to se mnou a dávala mi zpětnou vazbu,
co mohu zlepšit.
Sezona vám začíná v březnu a končí
v prosinci, kdy už čeští hráči vesměs

„Za 13 let jsem nezažila
špatnou sezonu. Nejspíš
to muselo přijít.“
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KLÁRA SPILKOVÁ
Věk: 18 let (plnoletost oslavila loni
15. prosince)
Profesionálka: od 1. ledna 2010
HCP při přestupu: +4
Další sporty: lyžování, bruslení
(zimní i letní)
Záliby: čtení, hudba, tanec
Ladies European Tour:
2011 – ve své nováčkovské sezoně
odehrála 14 turnajů, dvakrát skončila
v top 10 (7. místo v Maroku a 9. místo
na českém Raiffeisenbank Prague
Masters), v redukovaném money listu
byla 62. (27 549 eur)
2012 – odehrála 15 turnajů, ani
jednou se neprobojovala do top 10
(nejlepším výsledkem bylo
20. místo na Slovensku, dále skončila
22. v Německu či 25. v Maroku),
v redukovaném money listu jí patřilo
80. místo (22 306 eur)

odpočívají. Jak snášíte větší turnajový
zápřah?

Už před čtyřmi lety mě ještě
jako amatérku vzal táta na turnaj
do Španělska a Portugalska. Díky tomu
jsem tehdy taky začínala v březnu
a končila po mistrovství světa na konci
října, pak jsem ještě v prosinci hrála
kvalifikaci na LET. Takže vím, jak se
srovnat s delší sezonou, není to pro mě
nic nového. I trenér reprezentace Keith
Williams říká, že je to potřeba. Mnohým
českým hráčům končí sezona v říjnu
a pak mají pauzu až do začátku května.
Pět měsíců, kdy je hráč bez turnajů – to
je hrozné. Mně vyhovuje mít menší
prostoje, víc si užít golfu. Když mám
chvíli volno, už jsem nesvá a těším se
na další podnik.
V plném proudu už je olympijský cyklus,
který vyvrcholí letními hrami v Riu za tři
roky. Co vy a olympiáda?

Je to pro mě hlavní cíl. Pro golf to
bude významný okamžik – nebude to
běžný turnaj, protože těch pět kruhů
mu dodává velký punc. Je pozitivní,
že v České golfové federaci nedávno
spočítali, že kdyby byl olympijský turnaj
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centra Dukla, s nímž spolupracuji.
Tihle sportovci trénují od olympiády
k olympiádě. Obdivuji je, jak na tom
makají.

rozhovor

naplánována. Každopádně je Dýšina
hezké, technické hřiště, na němž lze
udělat těžké i skórovací jamky.
Co lze od turnaje na Dýšině čekat?

loni v Londýně, tak bych se na něj podle
svých výsledků kvalifikovala. Ale to
může být za tři roky zase jinak.
Jaké jsou tedy předolympijské plány?

Chci se udržet na LET do maturity, dva
roky před olympiádou pak svou přípravu
více směřovat právě k Riu. Mám štěstí,
že můžu čerpat zkušenosti a cenné
rady od lidí z armádního sportovního

Zpátky k letošní sezoně na evropské tour.
Tuzemský turnaj opouští Albatross, nově
se bude hrát na Dýšině. Je to pro vás
příjemná změna?

Moc ráda vzpomínám na oba ročníky
na Albatrossu, na podporu českých
fanoušků v zádech. Hraji v Česku ráda,
příznivci mě vždy povzbuzovali, i když
jsem loni neudělala cut. Pro mě byli
právě diváci hlavním zážitkem z turnaje.
Ještě nevím, zda budu na Dýšině
hrát, sezona stále není stoprocentně

Různorodější výsledky než
na Albatrossu, kde byla hra
jednotvárnější, i když závěrečné jamky
jsou hodně brutální. Na těch se designéři
vyřádili. (smích) Na Dýšině se bude
pořadí hodně měnit, lze očekávat
výsledkové extrémy, jednou dobrá, jindy
špatná čísla.
Které turnaje patří z vašeho pohledu
na špici evropské ženské tour?

Absolutním vrcholem je Německo,
kde bývá okolo 30 až 40 000 diváků.
Turnajem žije Mnichov i všechny
vesničky v okolí, je to pro ně společenská
událost. Líbí se mi, že tam fanoušci
nechodí jen se svými hráčkami, ale
doprovázejí všechny flighty. Mám také
ráda rakouský turnaj u Vídně nebo
ten ve slovenských Tálích. Třešinkou
na dortu je Dubaj, kde je krásné
prostředí a výtečně připravené hřiště.
Evropská tour se hraje v Číně, Indii,
Dubaji… Neunavuje vás časté cestování?

Čína je už opravdu hodně daleko, cesta
na ostrov Haikou zabere celkem 26
hodin. Naštěstí umím usnout všude,
takže si dokážu odpočinout i při
celodenním cestování. Snahu LET dostat
tour do nových destinací a prodloužit
tak sezonu chápu. Proč si nezaletět třeba
do Číny, když je tam v listopadu pořád
ještě teplo a na evropském kontinentu už
se hrát nedá?
Trávíte na turnajích více času s ostatními
hráčkami, nebo si držíte odstup?

Osobně se držím spíše zpět. S některými
se bavím víc, ale když je člověk moc
přátelský, tak to taky není dobře.
Na LET panuje rivalita, holky živí
sebe, své rodiny. Jako jediná Češka se
bavím hlavně se Slovenkou Zuzkou
Kamasovou. Na evropské sérii to je ještě
fajn, v USA se nebaví vůbec, berou se jen
jako soupeřky, které se snad ani pořádně
nezdraví. Co se mě týká, nedružím se
moc ani na hřišti, to spíš prokecám celé
hřiště s kedíkem. (smích) A pak také
s Monikou [Dvořákovou, asistentkou
Kláry Spilkové – pozn. red.]. Ponorka
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Inzerce

Tomáš,

členem Hostivaře
4 roky

nám nehrozí, sedly jsme si. A když spolu
nechceme být, jde si každá po svém.
Zmínila jste zámoří. Uvažujete třeba
o kvalifikaci na LPGA?

Bylo by fajn si ji vyzkoušet. Podobně
jsem chtěla zkusit LET a vyšlo to… Ale
v Americe by to asi tak neklaplo, ta je
o level výše než Evropa. Nejdříve musím
něčeho dosáhnout tady. Taková Španělka
Carlota Ciganda na starém kontinentu
válcuje všechny a za velkou louži musí.
V Evropě už nemá motivaci. Smekám
přitom před hráčkami, které hrají obě
tour. Pořád létají přes oceán, každý
týden hrají, v podstatě neodpočívají.
Tím stoupají i nároky na finanční
zabezpečení sezony… Jak je to
ve vašem případě, máte již hlavního
sponzora?

Snažíme se najít generálního partnera,
na kterém by sezona stála. Není to levná
záležitost, náklady na celý ročník jsou
zhruba 3 až 3,5 milionu korun. České
firmy bohužel často neví, jak spolupráci
uchopit, i když kreativní sponzor z ní
může vytěžit hodně. V golfu je těžké
najít sponzory, mohou to změnit úspěchy
dalších hráčů, například Marka Nového
nebo Ondřeje Liesera. Pomoci může
i status olympijského sportu.
Na sklonku loňského roku jste oslavila
osmnáctiny. Na co jste se při oslavách
plnoletosti těšila nejvíc?

Hlavně na to, že budu moci řídit.
Ještě před Vánoci jsem dělala zkoušky
a dostala i auto, ale nemohla jsem
v něm ještě jezdit. Řidičák mi přišel
až teď, na začátku roku. Je skvělé, že
už budu moci jezdit sama na trénink
a nebudu muset spoléhat na tátu
nebo Moniku. ♣

„Olympiáda je můj
hlavní cíl. do londýna
bych se kvalifikovala.“

Já jsem členem

v Hostivaři.

A ty?

V Hostivaři pro tebe mají výhodné členství!
Vstupní příspěvek neplatíš žádný a 3 000 Kč, které
dáš za roční příspěvek, se ti vrátí hned dvakrát!

V hodnotě více než 6 000 Kč získáš:
5 vstupů a 500 míčků na driving range,
5 vstupů na hřiště akademie, 2 hodiny hry na simulátoru,
3 hodiny tenisu, 3 permanentky do Ski Areálu Malá Úpa,
až 20% na golfové služby v našem areálu,
atraktivní slevy na hru v partnerských golfových areálech,
zajímavé slevy u našich partnerů a mnoho dalšího...

příspěvek 2 000 Kč.
Děti do 15 let platí roční
Golf Club Hostivař, Hornoměcholupská 565,
Praha 10, klub@golfhostivar.cz, www.golfhostivar.cz

