Jednou budu
nejlepší golfistkou
na světě
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Spilková
Pokud jste
posledních pět let
nestrávili na pustém
ostrově, pak jméno
Klára Spilková
zaručeně znáte,
i když je pro vás golf
třeba jen exotickou
kratochvílí, jíž Česká
televize občas
v bizarních denních
i nočních hodinách
doplňuje své vysílací
schéma.
Nepotká-li ji
nečekané zranění,
pak nás bude
fenomenální
a také pohledná
hráčka v srpnu
reprezentovat na
olympiádě,
kam se golf vrací
po 112 letech.
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e golfu se dostala náhodou, když
se ve čtyřech letech vzala sama
do ruky hůl a byla to láska na první pohled. Brzy bylo jasné, že má
talent od boha. Zářila už v dětských kategoriích a v šestnácti letech se stala profesionálkou, když se jako nejmladší hráčka v historii
kvalifikovala a nastoupila na Ladies European
Tour, druhý největší světový okruh po americké LPGA. Tam se drží šestou sezonu. Už
hrála „majory“ v Evropě (major je obdoba
tenisového grandslamu, ženy jich hrají pět),
Evian Masters ve Francii a Women’s British
Open – největší evropský turnaj žen. V červnu můžete Kláru vidět naživo na domácí půdě
při turnaji Tipsport Golf Masters v rámci
série Ladies European Tour na Dýšině u Plzně. A když se nestane něco nepředvídaného,
bude hrát na olympiádě v Rio de Janeiru. Český olympijský výbor na ni sází, Klára je v týmu
McDonald’s Olympic Hopefuls.
Podobně jako Martina Sáblíková je první a jedinou českou sportovkyní, která se
stala hvězdou tam, kde dosud žádný Čech neuspěl. Na rozdíl od rychlobruslení je
však golf mnohem víc mainstreamovým sportem a teprve jednadvacetiletá hráčka
se v něm stává vzorem a průkopníkem. Nikdo, kdo by se jejím výsledkům byť jen
přiblížil, u nás není – v ženách ani v mužích. Její úspěchy přivádějí ke golfu další
hráče (i diváky), podobně jako wimbledonský titul Jana Kodeše kdysi naplnil tenisové školky. Chybí jí už jen jedno – ono velké vítězství.
Má ráda módu (na golf ji obléká německá značka Bogner), její bratr studuje
módní design v Antverpách a navrhuje pro ni šaty. Kromě toho ji baví nakupování, focení, cestování a automobily (jezdí sponzorským Volvem XC90). Na schůzky
chodí do pražského Cafe Lamborghini nedaleko svého bytu v centru hlavního města. Chodí s golfistou Janem Cafourkem, který se teprve nedávno stal profesionálem. Její oficiální web najdete na www.klaraspilkova.eu.
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1| Jakému sportu byste se asi věnovala, kdybyste nikdy nevzala

důležitý turnaj na úrovni majoru, tentokrát v exotickém Riu, nebo
je pro vás ještě významnější?

do ruky golfovou hůl?

Mojí mámě se líbilo krasobruslení, naposled mi říkala, že by
mě s tátou dali na krasobruslení, kdybych nehrála golf. Postavu
bych na to měla, ale to je tak všechno. Jsem ráda, že hraji golf.

Reprezentovat na olympijských hrách v Riu české barvy by
pro mě byla velká čest. V době, kdy spolu mluvíme, jsem na
41. místě olympijského žebříčku z šedesáti postupujících, což
je velice dobrá výchozí pozice. Mám tedy slušnou šanci a také
silnou podporu České golfové federace i Českého olympijského
výboru. Přesto pro mě, stejně jako pro všechny ostatní golfistky a golfisty, bude olympiáda jednou velkou neznámou. Golf se
tam hraje po 112 letech na úplně novém hřišti.

2| Jste jedinou osobností tuzemského golfu, která v zahraničí slaví úspěchy pod českou vlajkou. Proč podle vás nemáme víc úspěšných hráčů?
To je těžká otázka. Každý na to má svůj vlastní názor a každý tvrdí
něco jiného. Já si myslím, že je u nás golf zatím mladý sport a trenéři nemají zkušenosti s evropskými a světovými hráči. Nemyslím
to ve zlém, jen pro to zatím neměli příležitost. Ti nejlepší světoví
trenéři většinou dřív sami hrávali nejvyšší turnaje a pak se stali
dobrými trenéry, protože přesně vědí, co to je být jeden z nejlepších. Já se hlavně snažím všímat si sama sebe, umět poznat, co je
pro mě nejlepší, jít si za svým cílem a neřešit moc okolí.

V salonu Engine Prague
vznikl pod taktovkou
Ondřeje Pýchy set
fotografií, na kterých
Klára jen potvrzuje
lásku ke krásným
automobilům...

15| Co od olympijského turnaje očekáváte?
Věřím, že bude výjimečný a zařadí se mezi nejlepší na světě,
jako jsou British Open, U. S. Open nebo Evian Masters. Stejně
jako na všech turnajích LET a majorech se budu snažit hrát ten
nejlepší golf a podat co nejlepší výsledek. Proto se moc těším,
že diváci to budou prožívat se mnou, a když ne do Ria, tak mi
přijedou fandit a dodat pěknou dávku energie v červnu na
Dýšinu na turnaj LET. U Plzně to totiž možná bude poslední
turnaj před olympiádou.

3| Už v šestnácti letech jste začala hrát Ladies European Tour. Jak
se k vám tehdy chovaly o generaci starší hráčky, když jste byla
lepší než ony?

protože jsou pak velice cenné do budoucna, i když se vám zrovna
nedaří. Osobně mám velice ráda hřiště v Dubaji, třeba Emirates
Golf Club, kde se hraje závěrečný turnaj Ladies European Tour.
Líbí se mi také na Slovensku (Tále), v Anglii a samozřejmě u nás
doma v Česku – Černý Most, devítijamkové hřiště Podbořánky,
nebo Líšnice, kde jsem vyrůstala. Je spousta krásných míst na
světě, kde se dá hrát golf.

Když jsem přestoupila na tour, dobíraly si mě a říkaly mi bejby,
ale spíš jen ze srandy a v dobrém. Teď, když je mi jednadvacet,
baví se hlavně tím, že už stárnu a jsem po pěti letech na tour
seniorka. Spíš je to taková legrace a pošťuchování, bez legrácek
by život nestál za nic. Musím říct, že jsme všechny dobré kamarádky a chováme k sobě úctu jak po golfové, tak po lidské stránce.

16| Vaši vrstevníci chodí po diskotékách a večírcích, zatímco vy
intenzivně trénujete a jezdíte po turnajích. Nechybí vám „společenský život“?

Měla jsem to tak už od základní školy. Chodila jsem trénovat
před vyučováním i po vyučování. Když se jelo na lyžák nebo na
výlet, byla jsem na turnaji, a o víkendech jsem většinou také
měla turnaje. Musím říct, že jsem si zvykla a na střední škole
mě to už ani nemrzelo. Rodiče se snažili, abych do školy chodila, byla správně sociálně zařazená a vlastně si i užila dětství.
Když byla příležitost, tak jsem se spolužáky nebo kamarády
chodila ven a tak to je i dnes. Mám vlastně okruh hodně blízkých přátel, na kterých jsem svým způsobem závislá.

8| Vztekáte se, když zkazíte snadnou jamku?

4| České zeměpisné šířky a délky nenabízejí golfistům podmínky
pro celoroční přípravu, a tak musíte – kromě turnajů – často jezdit „ven“ i trénovat. Jakou část roku zhruba strávíte v zahraničí?
A stýská se vám někdy na cestách?

Jak kdy, podle toho, v jaké je to situaci. Snažím se být klidná
a myslet pozitivně. Někdy je ale dobré to dostat ze sebe ven.

9| Máte dva trenéry, psycholožku, fyzioterapeuta. Jsou ve vašem
týmu ještě další odborníci, kteří se starají o to, abyste podávala
špičkové výkony?

Většinou jsem 20 až 25 týdnů v roce pryč. Záleží na tom, kolik
máme zrovna ten rok turnajů a jak dlouho trvá soustředění.
Samozřejmě že mi rodina chybí, ale já mám cestování a golf
moc ráda, takže mi to nevadí. Doma mám rodiče, kteří mě podporují, přítele golfistu a bratra, který žije a studuje se svojí přítelkyní v Antverpách. Je to pro nás vždycky velký svátek, když
se všichni sejdeme doma u jednoho stolu.

Ano, hlavně mi pomáhá moje asistentka Monika Dvořáková. Je to
moje pravá ruka a zná můj program skoro do detailu. Pomáhá mi
jak organizačně, tak psychicky. Když si s něčím nevím rady, vždycky mi poradí a podpoří mě. Také mám v našem týmu právničku
Kateřinu Radostovou, která se stará o všechny smlouvy. V neposlední řadě je členem týmu také můj táta, který mě v golfu podporuje už od čtyř let. Bez něho bych nikdy nebyla tam, kde jsem teď.

5| Jak vypadá vaše příprava, trénujete spíš fyzičku, techniku, nebo
jednotlivé údery?

U golfu je potřeba všechno. Musíte trénovat každou oblast a být
v ní nejlepší. Záleží na fyzičce, psychice, soustředění, golfovém
úderu, vnímání, každodenní píli a tréninku. Ve všem musíte být
nejlepší a hlavně zjišťovat, co vám jako člověku nejvíc sedne. Každý golfista to má jinak, proto je důležité najít si to svoje.

10|

Finanční odměny golfistek na turnajích jsou v porovnání
s vašimi mužskými kolegy směšné. Ženy v golfu to mají obecně
těžší i s reklamními příjmy. Přitom náklady máte stejné, letenky,
ubytování, trenéři… Dělá se něco pro to, aby se tato nerovnost
v blízké budoucnosti změnila?

6| Co byste potřebovala zlepšit, abyste jednou byla nejlepší na

Je to těžké. Samozřejmě že by bylo příjemné mít stejné odměny, ale myslím si, že je to v dohledné době nereálné. V mužském
golfu je obrovská konkurence a hlavně má mužský golf mnohem větší sledovanost. Ačkoli, když se v poslední době bavím
s diváky a fanoušky, tak vždycky říkají, že ženský golf je tak
ladný a nádherně se na něj dívá.

světě?

Trénovat, trénovat, trénovat, být trpělivá a stále pozitivní.

7| Na kterém hřišti hrajete nejraději a kde vám to naopak nejde?
Mám ráda všechna hřiště. Vždycky si říkám, že je to pro všechny
stejně těžké. Když člověk hraje těžká hřiště, a ještě ve špatném
počasí, je to doopravdy velká zkouška jak golfových dovedností, tak psychiky. Je dobré si někdy takovými zkušenostmi projít,

11| Jaký je hlavní rozdíl mezi mužským a ženským golfem?
Liší se hlavně v konkurenci, u nás je stále výrazně menší. A také
se říká, že my ženy jsme na greenu ladnější (smích).
56

17| Zbývá vám kromě golfu ještě čas na nějaké koníčky?
Moc ráda lyžuji a jezdím na běžkách, také chodím jen tak
z legrace na gymnastiku. Občas si zajdu se svým uměleckým
bratrem na výstavu anebo ještě raději na jeho módní přehlídku. Také si na cestách ráda čtu, poslouchám hudbu nebo koukám na filmy. Hlavně ráda zkouším nové věci a sporty. Třeba
před dvěma měsíci jsem poprvé vyzkoušela surfování na Srí
Lance.

12| V loňském roce jste skončila na 21. místě Order of Merit, na
turnajích LET jste vydělala 69 820 eur. Jaká máte zhruba náklady
na sezonu?

Náklady na jednu sezonu jsou zhruba okolo tří a půl až čtyř
milionů korun.

13| Na nezájem sponzorů si nemusíte stěžovat, nebo je i pro vás

18| Uvažujete o tom, že byste výhledově žila jinde, kde byste
měla pro golf lepší podmínky?

těžké je získat? Podle čeho si vybíráte, s kým budete spolupracovat?

Žádný sponzor se nezískává jen tak, což asi potvrdí každý sportovec. K úspěchu musíte přidat spoustu věcí a ani to vám ještě
nic nezaručuje. Samozřejmě že nelze kývnout každému. Sponzor musí odpovídat tomu, kdo jste a kde působíte. Od letošní
sezony má tyto aktivity na starosti Petr Žák. Myslím, že jeho
dvacetileté zkušenosti v této oblasti jsou znát. Náš marketing
se začal ubírat globálním směrem. To potvrzuje nová smlouva
s KPMG, kde jsem se dostala do týmu vedle tří světových hvězd
v čele s Američanem Philem Mickelsonem, vítězem pěti turnajů kategorie major a absolutní golfovou legendou. V každém
případě je moje letošní sezona finančně zajištěná.

Vždycky mě to táhlo do Anglie. Mám tam svého golfového trenéra a jsou tam úžasná hřiště. Přece jen ve Skotsku to s golfem
všechno začalo.

19| Jaká byla nejlepší rada, kterou jste kdy dostala?
Paradoxně úplně prostá: Buď přirozená, zůstaň taková, jaká jsi.

20| Máte už nyní představu o tom, čemu byste se chtěla věnovat,
až zamíříte do golfového „důchodu“?
Moc ráda bych vystudovala vysokou školu. Třeba sportovní management, mezinárodní vztahy, ale zatím úplně přesně
nevím. Možná bych chtěla předávat své golfové zkušenosti, hlavně dětem u nás v Česku, protože v dětech je budoucnost.
b

14| Olympijských her se zúčastní pouze šedesát golfistek a vy
budete pravděpodobně jednou z nich. Berete olympiádu jako další
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