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Milí fanoušci a fanynky raketových sportů,

V červnu proběhlo v Ostravě mistrovství republiky v raketlonu, 
do kterého zasáhli i elitní domácí squshisté v čele s Danielem 
Mekbibem, Jakubem Solnickým či Viktorem Byrtusem, jenž mezi 
nováčky obsadil třetí místo. Po soubojích v tenise, badmintonu, 
stolním tenise či squashi pak prohlásil: „Byl to opravdu jeden 
z nejvíce náročných turnajů, jaké jsem hrál.“ A to už má něco za 
sebou…
Právě osmnáctiletý Byrtus se totiž v letošním roce postaral 
o historický úspěch českého squashe a vybojoval první český titul 
na mistrovství Evropy juniorů. Zdá se, že má nakročeno k velké 
kariéře, ještě je však před ním dlouhá cesta a spousta nástrah, 
které musí zdolat.
Poukázal na to i Jan Koukal, který právě Byrtuse, ale také 
Ondřeje Vorlíčka a Martina Švece, vyřadil na mistrovství republiky 
a senzačně postoupil až do semifinále. Sám Koukal takový 
úspěch rozhodně nečekal, ovšem zda do akce půjde znovu i za 
rok, to zatím neví. A v rozhovoru nám toho prozradil ještě víc.
Popovídali jsme si také s Viktorem Byrtusem, který se s 
námi podělil nejen o zlaté dojmy z domácího šampionátu, 
kde byl zároveň členem českého bronzového týmu. Svůj 
nezapomenutelný zážitek nám přiblížila také Anna Serme, která 
si v létě zahrála proti ženské světové jedničce Raneem El Welily 
z Egypta.
Zaměřili jsme se i na konec squashové legendy a jednoho 
z nejlepších hráčů všech dob Ramyho Ashoura, jenž letos zamířil 
do sportovního důchodu. Nechybí ani zajímavosti ze slovenské 
scény a rozhovor se slovenskou hráčkou Henrietou Lokšovou, 
která i v osmačtyřiceti letech prohání nejlepší squashistky na 
Slovensku. A aby toho neměla málo, tak se ještě vydala na 
Evropskou sérii masters.
Loni jsme do obsahu našeho časopisu premiérově zařadili 
i badminton. Tento krok se nám velmi osvědčil, a tak jsme na 
něj navázali i letos. Vyzpovídali jsme úřadujícího republikového 
šampiona Adama Mendreka, jenž se letos stal teprve třetím 
českým badmintonistou, který zamířil do německé Bundesligy 
a splnil si tak svůj velký sen.
O parádní úspěch se postaral také tým plzeňských akademiků, 
kteří na akademickém mistrovství Evropy v badmintonu vybojovali 
hned pět medailí. Jan Louda dokonce získal zlato! Jak vysoko ho 
řadí? A co na tento výjimečný úspěch říká trenér Josef Rubáš? 
Nejen o tom se dočtete na následujících stránkách letošního 
vydání Squash & Badminton Revue. Užijte si ho!

Petr Sobol

www.altisport.cz
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někdo vydat ve vašich stopách?
Viktor Byrtus má po tom, co získal titul 
juniorského mistra Evropy, předpoklady, 
aby mě překonal. Přechod z juniorů mezi 
dospělé na mezinárodní úrovni je však 
těžký a je otázka, jak se s tím popere. 
Chce to hodně odolnosti, trpělivosti 
a obětí. Dále je pak tady Martin Štěpán 
junior, kterému je 12 let a je to ohromný 
talent. 

Taky pomáháte mladým hráčům z 
Brna. Jak se jim vede?
Do Brna jezdím jednou týdně, dělají mi 
ohromnou radost. Všichni letos ovládli 
své kategorie na mistrovství republiky, 
ale zároveň měli medaile i v kategorii 
výš. Nejsou to však výsledky, co mě 
u nich těší nejvíc, ale je to jejich posun 
a to, jak se zlepšují. Jak věci, na kterých 
pracujeme, dokážou přenášet do hry 
a uvědomují si to. Jejich radost je pak 
pro mě tou největší odměnou. 

Baví vás ze své pozice předávat cenné 
rady a zkušenosti dál?
Že by mě bavilo trénovat, to se říct nedá. 
Musí mě to bavit lidsky. S těmi několika 
málo, co trénuji, je to ale zábavné. Pro 
mě to není jen o tréninku jako takovém, 
jde mi hlavně o to, aby z nich i díky 
sportu vyrostli kvalitní lidé. Občas se 
mnou proto na tréninku nebo na turnaji 
mají problém, protože jsou věci, přes 
které nejede vlak. Tohle je pro mě možná 
ještě větší výzva. 

Zároveň jste manažerem předních 
českých sportovců. Jak jste se k této 
práci dostal? 
Sportovní marketing mě bavil a zajímal 
odjakživa, s tímto odvětvím jsem 
koketoval už během své hráčské kariéry. 
A před olympiádou v Riu, tedy v době, 
kdy jsem ještě hrál, se mi naskytla 
šance zastupovat rychlostního kanoistu 
Pepu Dostála. Pepa je skvělý člověk 
a sportovec, a tak jsem neváhal. Od 
té doby se mé pole působnosti trošku 
rozšířilo. To, co jsem začal dělat jako 
takovou srandu, se posunulo dále, 
a letos jsem si založil agenturu Sportegy 
– sport managment stratégy. Kromě 
Pepy Dostála se starám o tenistku 
Markétu Vondroušovou, hokejového 
brankáře Petra Mrázka, plavkyni 
Báru Seemanovou, šermíře Alexe 
Choupenitche, florbalistu Filipa Langera 
a pár dalších je ještě v jednání. Jsem 
sportovní fanatik a takhle sportem žiju 
dál. Je skvělé pomáhat sportovcům 
k plnění jejich snů a cílů.

Staráte se o jejich mediální obraz.  
Jak se vám daří?
Všechno to jsou špičkoví sportovci, ale 
zároveň ohromně zajímavé osobnosti, 
komunikačně schopné a se silnými 
příběhy. To je pro mě jedno z kritérií 
pro spolupráci, takže tvoření jejich 
mediálního obrazu je radost. Novináři 
je mají rádi, stejně tak lidi. A myslím si, 

Půjdete na příštím squashovém 
mistrovství republiky znovu do boje? 
To netuším, momentálně na to nemám 
myšlenky a nedovedu si to úplně 
představit. Ale uvidím na začátku roku.

Myslíte, že svou semifinálovou jízdu 
můžete zopakovat?
To netuším. Proti špičce bych už neměl 
mít moc šancí, když dva roky nehraju, 
ale to jsem si myslel i loni.

Po posledním šampionátu jste se 
pustil do kritiky mladých hráčů. Ozval 
se vám od té doby někdo? 
V létě mi volal Ondra Vorlíček, se kterým 
jsem si několikrát zahrál, než odletěl 
studovat do USA. Před juniorskou 
Evropou jsem si byl zahrát i s Viktorem 
Byrtusem, s nímž jsme občas v kontaktu. 

Vy sám jste osmnáctinásobným 
mistrem ČR. Působí to ohromně, jak 
se na to zpětně díváte? 
Byl jsem ve správnou dobu na správném 
místě. Byl jsem u toho, když se u nás 
rodil nový sport, takže konkurence 
nebyla tak veliká, což mi docela brzy 
dalo šanci začít sbírat tituly. Ale také 
jsem tomu hodně obětoval, určitě víc, 
než u nás moji soupeři.

Čeští mladíci v posledních letech 
sbírají úspěchy, vy jste to však v 
kariéře dotáhl ještě dál. Může se 

Jan Koukal Nějaký čas je už ve squashovém 
důchodu, přesto se šestatřicetiletý 
Jan Koukal na posledním 
mistrovství republiky dostal až 
do semifinále a pořádně zatápěl 
mladším krajanům. Většinu svého 
času ale investuje do jiné oblasti 
– je totiž manažerem předních 
českých sportovců v čele s letošní 
finalistkou tenisového French 
Open Markétou Vondroušovou.

Jan Koukal se dal po aktivní kariéře na dráhu sportovního 
manažera. A taky je spokojeným otcem.

Po squashových kurtech neběhalo moc lepších hráčů, než byl on. Jenže Egypťana Ramyho Ahoura trápily od loňského jara vleklé zdravotní 
problémy, které jej na konci dubna donutily v jednatřiceti letech ukončit kariéru. Během ní získal v letech 2008, 2012 a 2014 tři tituly mistra světa 
a odehrál řadu památných utkání. Jedno z nich je spojeno právě s Ramyho posledním světovým titulem, který získal po šestiměsíční pauze 
zaviněné zraněním. Ve finálové bitvě tehdy přehrál svého krajana a rivala Mohameda El Shorbagyho a mnozí tento duel označili za jeden 
z největších ve squashové historii.
Ashour má ve sbírce také 40 trofejí z turnajů PSA včetně triumfu na British Open, kde se stal prvním egyptským hráčem po dlouhých letech, který 
tento nejstarší turnaj na světě dokázal vyhrát.
Dlouhou dobu byl také světovou jedničkou. V letech 2010 až 2013 strávil v čele žebříčku dokonce 21 měsíců. Po kurtu se pohyboval tak, jak to 
nedokázal nikdo jiný. Navíc měl neuvěřitelný přehled a na jeho hru se krásně dívalo. Ne náhodou si proto vysloužil přezdívku umělec. „Během 
pětadvaceti let na squashovém kurtu jsem vyhrál několik titulů mistra světa a nikdy jsem nic nemiloval víc než hru jménem squash. Hodně mi dal 
i vzal,“ uvedl pro portál psaworldtour.com Ramy, jehož trápily především problémy s koleny.
Je jisté, že Ashour bude spoustě fanoušků chybět, vždyť jej v loňském roce ve velkém hlasování pořádaném PSA označili jako druhého největšího 
hráče všech dob, hned za legendárním Pákistáncem Jahangirem Khanem. Rodák z Káhiry nezapomněl poděkovat všem přátelům, trenérům 
či sponzorům. „A taky chci říct, že jsem neskutečně vděčný za všechny fanoušky, kteří mi vždy věřili. Vy jste ten největší důvod, proč jsem se 
pokaždé snažil vyhrávat,“ dodal egyptský squashista.
Jeho odchod do sportovního důchodu zasáhl i ostatní. „Inspiroval bezpočet hráčů z celého světa a je bezpochyby jedním z nejtalentovanějších 
hráčů, jaké kdy tato hra zažila,“ uvedl například generální ředitel PSA Alex Gough. „Jednou z otázek, kterou jsem často dostával, bylo, kdo byl 
nejtěžším soupeřem, proti kterému jsem kdy hrál. Odpověď byla vždy Ramy Ashour,“ napsal na svůj Twitter Nick Matthew. A na stejné sociální síti 
mu vysekl poklonu i Grégory Gaultier: „Squash dostal na novou úroveň, byl revolučním hráčem a dokázal přilákat spoustu zájmu.“ 

PSA ve spolupráci s Nicole David, která po letošním Allam British Open ukončila aktivní kariéru, spustila novou kampaň nazvanou It“s Mine. Jejím 
cílem je zvýšit povědomí o ženské sérii, navýšit počet hráček na PSA a zajistit tak pevnější a udržitelný ženský okruh. Ambasadorkami projektu 
jsou Raneem El Welily, Nour El Sherbini, Nour El Tayeb, Camille Serme, Sarah-Jane Perry, Amanda Sobhy a Tesni Evans, přičemž každá z nich 
si zvolila jednu hodnotu, která ji definuje a s níž se mohou ztotožnit i ostatní hráčky na okruhu. Jednotlivé hodnoty budou postupně odhalovány 
v multimediální kampani. Ta potrvá až do mistrovství světa, které se v termínu od 23. října do prvního listopadu odehraje v egyptské Gíze. Světový 
šampionát mužů odstartuje 8. listopadu v katarském Dauhá.

V první polovině června proběhlo ve Sportovním areálu Hamr v Záběhlicích squashové Prague Open. Do turnaje z kalendáře PSA, který měl 
dotaci pět tisíc dolarů, zasáhlo i několik českých nadějí, roli favorita a nasazené jedničky ale potvrdil Kristian Frost z Dánska, který ve finále porazil 
druhého nasazeného Fina Mika Äijänena. Tři domácí hráči došli do čtvrtfinále, mezi nejlepší čtyřku ale ani jeden z nich nepostoupil. Nad síly 
Ondřeje Vorlíčka byl Miles Jenkins z Anglie, Jakub Solnický podlehl po pětisetové bitvě Balaszi Farkasovi z Maďarska a Viktor Byrtus zase poznal 
na vlastní kůži sílu pozdějšího vítěze Frosta.

Ramy Ashour – umělcovo sbohem

Nicole David spustila novou kampaň

Prague Open ovládl Frost z Dánska
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že s novináři se nám daří spolupracovat 
skvěle, snažíme se vycházet maximálně 
vstříc a druhá strana to dokáže ocenit. 

Jak zpětně hodnotíte pařížské finálové 
tažení Markéty Vondroušové? Kam až 
to podle vás může dotáhnout?
Že to v Markétě je, trenér Jiří Hřebec 
říká už pár let. Ale asi nikdo nečekal, že 
takto výsledkově „exploduje“ již letos, 
i když výsledky z první půlky roku k 
tomu možná předurčovaly. Před Roland 
Garros se o Maky psalo jako o černém 
koni turnaje a ona to dokázala naplnit. 
U Markéty to asi teď bude hlavně otázka 
toho, jak rychle se její tělo dokáže 
adaptovat na ženský tenis, který je 
fyzicky náročnější. Ve chvíli, kdy se jí 
to povede, může vyletět hodně vysoko. 
Možná i nejvýš. Na kurtu se hýbe jako 
málokterá tenistka, je neskutečná 
bojovnice a v hlavě ohromně silná, což 

dokázala v Paříži. A její levačka dokáže 
kouzlit. 

Markéta kvůli zranění ukončila 
sezonu. Může se vrátit ještě silnější?
Určitě. Ve chvíli, kdy ji nic nebude bolet 
a bude se moct soustředit jen na tenis, 
bude zase zářit. Už teď se moc těší na 
příští rok, až na kurty vlítne. Má okolo 
sebe dobrý tým lidí a na rok 2020 bude 
super připravená.

Máte vůbec čas ještě na squash, 
nebo už jste od něj přešel do dalších 
sportovních oblastí?
Squash nesleduji, jen děti, co trénuji. 
Mne na squash nikdy nebavilo koukat, 
ale bavilo mě ho hrát. A to se nezměnilo. 
Podobně to mám třeba s florbalem. Ale 
více času mi teď rozhodně zabírá má 
agentura, která se squashi nevěnuje, 
a taky můj osmiměsíční syn. 

A co říkáte na to, že se squash znovu 
nevešel na program OH? 
Toto rozhodnutí mě nepřekvapilo, čekal 
jsem ho. Šance na olympijské hry byla 
největší v minulosti. Od té doby se, podle 
mě, šance jen zmenšuje. Squash je 
skvělý sport, kterému vděčím ve svém 
životě za mnohé, ale je plno nových 
divácky atraktivních sportů, které squash 
bude strašně těžce dohánět. A hlavně 
trend toho, jaké sporty se na olympiádu 
v poslední době přibírají, nedává squashi 
velké naděje. Například s esporty, 
o kterých se mluví směrem k Los 
Angeles 2028, ani soutěžit nejde. 
To je jiná liga úplně ve všem. 

Autor: Petr Sobol
Foto: Martin Kabát / Sportegy

Sportem žiju dál

S Q U A S H  -  A K T U A L I T Y
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Anna Serme potrápila 
světovou jedničku
Hodně zajímavou zkušenost má za sebou přední česká squashistka 
Anna Serme, která během červencového exhibičního turnaje na Mauritiu 
změřila své síly s aktuální světovou jedničkou Raneem El Welily z Egypta. 
„Moc jsem si s ní chtěla zahrát. Velmi ji uznávám, dokazuje totiž, že 
můžete vyhrávat a zároveň být sympatickým a zásadovým člověkem. 
Vyhrává svými výkony a ne tím, že by soupeřky blokovala nebo se 
hádala. S takovou hráčkou se hraje výborně,“ uvedla osmadvacetiletá 
rodačka z Krnova. Favorizovaná Egypťanka vyhrála 2:0 na sety, 
především v tom prvním se ale docela natrápila a vyhrála ho jen 11:9. 
„Začala jsem hodně dobře, aktivně a přesně. Myslím, že jsem ji trochu 
překvapila. Většinu prvního setu jsem vedla, v tom druhém už jsem ale 
cítila únavu,“ přiznala Serme, která ocenila velké kvality soupeřky. „Velmi 
dobře čte hru a dostává vás pod neustálý tlak. Navíc potrestá každou 
nepřesnost. Přesto jsem si to velmi užila a mám radost, že jsem s ní 
aspoň z části dokázala držet krok,“ dodala česká squashistka. Serme na 
turnaji hrála díky manželovi Lucasovi, jehož hlavní sponzor akci Necker 
- Pro Squash Open  pořádal. A těžit z toho může dlouho. „Spousta lidí mi 
říká, že abych vyhrávala, tak musím být více zlá. Ale Raneem je důkazem 
toho, že šampion může být úplně v pohodě člověk jak na kurtu, tak i za 
ním. Po Nicole David je mým druhým squashovým vzorem,“ uzavřela 
Serme.

Olympijský sen zhasl, squash bude 
v programu letních olympijských her opět 
chybět. Místo něho se v Paříži v roce 2024 
bude soutěžit o medaile v breakdance. 
Squashisté přitom cítili velkou šanci. Zdálo 
se totiž, že zařazení „jejich“ sportu do 
programu her bylo blíže než kdykoliv dřív.
„Měl jsem pocit, že jsme byli skutečně 
blízko, ale ukázalo se, že optimismus je 
nedostatkem informací,“ uvedl smířeně 
předseda České asociace squashe Tomáš 
Cvikl. Právě on hodně bojoval za to, aby 
se squash do Paříže dostal. Asociace 
rozjela velkou crowdfundingovou kampaň 
„Squash na olympiádu“, díky níž se během 
týdne povedlo vybrat 171 tisíc korun. 
„Veškerý finální obnos jsme předali Světové 
squashové federaci, která se nás snaží 
dlouhodobě protlačit na olympijské hry,“ 
dodal Cvikl. Ani to ale nepomohlo.
Co nakonec rozhodlo ve prospěch 
breakdance? „To neumím říci, ale ke mně se 

Pořadí  Jméno
 
 1. Ali Farag
 2. Mohamed Elshorbagy
 3. Tarek Momen
 4. Karim Abdel Gawad
 5. Simon Rösner
 6. Paul Coll
 7. Mohamed Abouelghar
 8. Diego Elias
 9. Miguel Rodriguez
10. Saurav Ghosal

P S A
Platné k 17. 9. 2019

Pořadí  Jméno

 1. Daniel Mekbib
 2. Ondřej Uherka
 3. Jakub Solnický
 4. Martin Švec
 5. David Zeman
 6. Viktor Byrtus
 7. Jaroslav Čech
 8. Michal Jadrníček
 9. Ondřej Vorlíček
 10. Mohammad Al Sarraj

Č A S Q  m u ž i
Platné k 17. 9. 2019

W I S PA
Platné k 17. 9. 2019

Pořadí  Jméno
 
 1. Raneem El Welily
 2. Nour El Sherbini
 3. Camille Serme
 4. Nouran Gohar
 5. Nour El Tayeb
 6. Joelle King
 7. Sarah-Jane Perry
 8. Amanda Sobhy
 9. Tesni Evans
 10. Annie Au

Č A S Q  ž e n y
Platné k 17. 9. 2019

Pořadí  Jméno

 1. Anna Serme
 2. Olga Kolářová
 3. Michaela Čepová
 4. Eva Feřteková
 5. Tereza Svobodová
 6. Tereza Elznicová
 7. Kristýna Vykouřilová
 8. Natálie Babjuková
 9. Nikola Věříšová
 10. Zuzana Kubáňová

Kalendář akcí ČASQ
Zveřejněné údaje k 17. 9. 2019

TERMÍN 
POŘÁDÁNÍ NÁZEV AKCE              MÍSTO KONÁNÍ

05.10. - 06.10.2019 1., 2., 3. liga družstev mužů
05.10. - 06.10.2019 1. liga družstev žen
05.10. - 06.10.2019 Hradecký Cup – JB SQ centrum s.r.o.
12.10. - 13.10.2019 Extraliga mužů
12.10. - 13.10.2019 Extraliga žen
19.10. - 20.10.2019 Memoriál Jany Kosinkové SQ centrum s.r.o.
19.10. - 20.10.2019 Elektro Mahl Muži C SK Hamr, z.s.
19.10. - 20.10.2019 Muži C SQ Haná Vyškov Vyškov 
19.10. - 20.10.2019 Muži C Spolek sportu Ostrava
19.10. - 20.10.2019 Ženy A SK Squash Sport Čimice, z.s.
26.10. - 27.10.2019 Junioři A Squash Viktoria, z.s.
26.10. - 27.10.2019 Muži B Squashclub Strahov z.s.
26.10. - 27.10.2019 Ženy B Omega - Tělovýchovný klub 

Chodov Praha z. s.

Listopad 2019
02.11. - 03.11.2019 Junioři B Squash Moravská Slavia 

Brno, z.s.
09.11. - 10.11.2019 Muži A Squashclub Strahov z.s.
09.11. - 10.11.2019 Muži C SC Squash Třinec
09.11. - 10.11.2019 Muži C SK Jeremi, z.s
09.11. - 10.11.2019 Muži C Squash Viktoria, z.s.
09.11. - 10.11.2019 Ženy A AB Squash klub, z.s.  
16.11. - 17.11.2019 Extraliga mužů
16.11. - 17.11.2019 Extraliga žen
16.11. - 17.11.2019 Masters SquashYard
23.11. - 24.11.2019 Junioři A Squash Especial, z.s.  
23.11. - 24.11.2019 Muži B Squash klub Poděbrady, z.s.
23.11. - 24.11.2019 Muži B Squash Moravská Slavia 

Brno, z.s.  
23.11. - 24.11.2019 Ladies Prague United Open 2019
30.11. - 01.12.2019 1., 2., 3. liga družstev mužů
30.11. - 01.12.2019 1. liga družstev žen

Říjen 2019
Squash na olympiádě nebude

Měl jsem pocit, že jsme byli blízko, přiznal Tomáš Cvikl

například dostala i informace, že na tomto 
rozhodnutí měl svůj velký zájem i Elysejský 
palác. Pokud by toto měla být pravda, 
pak by se nikdy nemohlo jednat o rovný 
a tedy férový souboj mezi uchazeči,“ uvedl 
předseda Cvikl, který stále cítí zklamání. 
„Já si myslel, že squash měl skvělou šanci. 
Předseda WSF, se kterým se osobně 
dobře znám, je z Francie a současně 
se dlouhodobě aktivně pohybuje v jejich 
olympijských strukturách. Proto ten můj 
optimismus,“ dodal.
Poté, co se předseda Cvikl dozvěděl o tom, 
že před squashem dostane přednost 
breakdance, byl hodně naštvaný. „Nešlo 
prý o rozhodnutí pořadatele, na nějž má 
právo, ale nařízení MOV. Jestli je to tak, 
jsme nakonec šťastní, že nejsme součástí 
toho to cinklého systému,“ řekl. A za svými 
slovy si stále stojí: „Pořád to tak vnímám. Já 
jsem nereagoval v nějakém afektu, to není 
můj styl. Podle informací, které jsem měl, to 

stále považuji za skandál.“
Český squash má v současné době 
řadu talentovaných hráčů, kteří se na 
olympijských hrách mohli ukázat. O to větší 
škoda je, že v Paříži nakonec nebudou. 
Jednou z nadějí pod pěti kruhy mohl být 
i Viktor Byrtus. „Je pro mě nepochopitelné, 
proč se tam squash nedostal. Je to 
dynamický a zábavný sport. Ale už bychom 
se na to měli vykašlat a ze squashe udělat 
náš silný neolympijský sport,“ dívá se česká 
naděje do budoucna. A podobně hovoří 
i předseda Cvikl. „Nikdy se s určitostí 
nedozvíme, kdo to celé zatrhl, což mě 
velmi zlobí. Jsem však toho názoru, že se 
v této věci nemá cenu zabývat neúspěšnou 
minulostí či přítomností, ale snažit se 
připravit na budoucnost a na té pracovat,“ 
uzavřel kontroverzní téma.  

Autor: Petr Sobol
Foto: pixabay.com

Squash se mezi zástup olympijských sportů 
znovu nedostal.

NABÍZÍME K PRODEJI  
TŘI  SQUASHOVÉ KURTY  

Z CENTRA SPORTRELAXD5

 e-mail: kunick@kunick.cz 
 tel . : 777 555 524

 adresa  
Plzeňská 392, 
Králův Dvůr

C e n a  k  j e d n á n í !
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Slovenský squash v sezóne 2019/2020
Na Slovensku sa počas letnej squashovej prestávky udialo viacero 
významných zmien, ktoré sa následne odzrkadlia v nadchádzajúcej sezóne 
2019/2020. O čo pôjde? Prekvapivo sa zrušila najvyššia tímová súťaž, čoho 
následkom je vytvorenie nového podujatia s názvom Majstrovstvá Slovenska 
tímov. V slovenských končinách sa taktiež môžeme vôbec po prvý krát tešiť 
na medzinárodný turnaj kategórie Masters a Slovenská squashová asociácia 
sa rozhodla inovovať svoj web. Poďme sa však na všetky novinky pozrieť 
podrobnejšie.

Extraligová 
súťaž zaniká 
a zároveň sa 
formuje silnejšia 
1. liga
Najvýznamnejšia zmena sa dotkla Extraligovej 
súťaže, ktorá sa neuskutoční. Dôvodom pre 
toto rozhodnutie bola nízka zastúpenosť 
jednotlivých tímov a nezaujímavosť celkového 
herného systému.  
Najvyššou ligovou súťažou bude v aktuálnej 
sezóne pre rok 2019/2020 1. LIGA. V nej budú 
mať možnosť hrať všetci hráči Slovenského 
rebríčka. Herný systém je nasledovný – hrá 
každý s každým. V tejto sezóne sa objaví 
v 1. LIGE pravdepodobne až 13 tímov.
Následne prvých 6 tímov hrá medzi sebou 
v ďalších dvoch kolách o postup do FinalFour. 
Zvyšných 6-7 tímov hrá o záchranu v 1. LIGE. 
Tímy, ktoré sa umiestnia na konci sezóny 
na posledných dvoch miestach, automaticky 
zostupujú do 2. ligy. 
Nový formát turnaja, ktorý sa tento ročník 
podarí zrealizovať sú Majstrovstvá Slovenska 
tímov. Sem sa môže prihlásiť maximálne 
6 klubov. Práve táto alternatíva nahradí 
Extraligovú súťaž. Tohto podujatia sa 
zúčastnia najlepší hráči nielen slovenského 
rebríčka, ale aj zahraničného. Práve 
zahraniční hráči by mali posilou pre jednotlivé 
kluby tak ako tomu bolo aj posledné roky. 
Herný systém bude určený podľa počtu 
prihlásených a podujatie by sa malo 
uskutočniť v máji roku 2020 ako vrchol 
sezóny. 

S Q U A S H  -  J U N I O R S K É  M E

Osmnáctiletý Byrtus na skleněném 
kurtu v Parku Gutovka porazil ve 
finále nasazenou dvojku Švýcara 
Yannicka Wilhelmiho 3:0 (6, 9, 11) na 
sety a potvrdil roli největšího favorita 
šampionátu. „Je to pro mě jeden 
z největších úspěchů, ale chtěl bych 
dosáhnout ještě na větší tituly,“ řekl 
šampion, který na turnaji odehrál šest 
zápasů, v nichž neztratil ani set. „Viktor 
rozhodně uhrál jeden z nejlepších 
výsledků v historii českého squashe. Teď 
je důležité, aby svůj potenciál uplatnil 
i mezi dospělými,“ okomentoval hráčův 
triumf trenér českého týmu Jan Mutina.
Byrtuse za titulem hnala parádní kulisa, 
kterou fanoušci na šampionátu vytvořili. 
„Nejen na finále to bylo hodně znát. 
Navštívila mě rodina a hodně přátel. Ten 
skleněný kurt byl magický,“ uvedl velký 
talent českého squashe, jenž přiznal, že 
ho před domácím publikem svazovala 
i mírná nervozita. „Ale domácí kulisa 
pro mě byla spíše výhodou. Všem moc 
děkuji za podporu, kterou mi vytvořili, 
jsem za to vážně moc vděčný,“ uvedl 
Byrtus.
Viktorovými soupeři na cestě do 
finále byli postupně Dumitru Goian 
z Rumunska, Francouz Paul Gonzalez, 
Španěl Augusto Ortigosa Perez, Angličan 
Max Forster a v semifinále Toufik 
Mekhalfi z Francie. „Držet konzistentní 
výkony není jednoduché, ale jsem rád, 

že se mi to povedlo,“ okomentoval své 
vítězné tažení za evropským titulem, 
který získal coby první Čech v historii. 
„Dobře se to poslouchá. Ale doufám, že 
je to jen začátek,“ pousmál se.
Vycházející hvězda českého squashe 
zároveň byla členem národního výběru, 
který v týmové soutěži došel pro 
bronz, čímž vyrovnal své maximum 
z předešlých dvou evropských 
šampionátů. Mladí Češi ve skupině 
postupně porazili Izrael, Skotsko, 
Maďarsko a Belgii a ve čtvrtfinále si 
poradili i s Francií. V semifinále sice 
nestačili na první nasazenou Anglii 
a prohráli 1:2, v boji o bronz ale zdolali 
Irsko a získali další medaili. „Předvedli 
jsme slušný výkon. Myslím, že kdyby 
při nás stálo i trochu štěstíčka, tak jsme 
mohli vybojovat i zlato. Chyběl nám 
vážně kousek, pár bodů. Na Švýcary 
bychom si věřili, neprohráli bychom 
s nimi,“ řekl Byrtus. „Vzhledem k tomu, 
že jsme v týmu měli čerstvého mistra 
Evropy a odpočinutého Máru Panáčka 
a konstantně hrající Míšu Čepovou, tak 
jsme si na zlato brousili zuby. Škoda, že 
jsme měli Anglii už v semifinále, jinak 
bychom asi vylepšili naše dosavadní 
maximum,“ dodal trenér Mutina.
Před Byrtusem jsou nyní další výzvy. 
„Rád bych se dostal mezi padesát 
nejlepších hráčů světa. A taky se chci 
ukázat na PSA Tour,“ hlásí. Uvědomuje 

si ale, že jej čeká ještě dlouhá cesta. 
„Musím hodně makat a vše obětovat 
squashi,“ hlásí rodák z Třince, který se na 
přelomu července a srpna zúčastnil také 
juniorského mistrovství světa v Malajsii, 
kde došel do třetího kola. „Ale je to 
zklamání, chtěl jsem výš. Prohrál jsem 
totiž s Evropanem, s nímž neprohrávám. 
Podle nasazení jsem měl dojít až do 
semifinále, ale bohužel jsem si vybral 
špatnou formu na tak důležitý zápas,“ řekl 
zklamaně Byrtus, který obsadil konečné 
19. místo. Mezi juniorkami se o jednu 
pozici výše umístila Michaela Čepová. 
„Její umístění je dobré a odpovídá její 
současné výkonnosti. Od Viktora byly 
s ohledem na jeho nasazení rozhodně 
vyšší ambice a jeho umístění je za 
očekáváním,“ přiznal trenér Mutina.
Své šampionáty za sebou mají i další 
kategorie. Na ME U15 a U17 Češi skončili 
bez medaile. „V U15 jel na šampionát 
velmi mladý tým. Z pětičlenného výběru 
mohou být ještě tři hráči ve stejné 
kategorii i příští rok. V sedmnáctkách 
jsme medaili chtěli, ale bohužel nám 
o jedno místo utekla. Bojovali jsme o ni 
však až do posledního zápasu, což 
ukazuje na kvalitu družstva,“ hodnotí 
výsledky trenér Mutina.

Autor: Petr Sobol
Foto: Irena Vanišová

Nový web 
squashtour.sk
Spoločnosť I.R.J. Company prinieslo do novej 
sezóny 2019/2020 vynovenú internetovú 
platformu, ktorá je dlhodobo zaužívaná 
aj v Českej republike. Hlavný koordinátor 
SquashTour Ivan Jančička sa k tomuto kroku 
vyjadril nasledovne: „Cieľom je zefektívniť 
plynulosť prihlasovania všetkých hráčov. 
Taktiež sa uľahčila samotná administrácia 
jednotlivých turnajov.  Hráči majú tú výhodu, 
že všetky svoje informácie majú po prihlásení 
na jednom mieste. Čiže hráči sa už nemusia 
nikam preklikávať, či hľadať rôzne informácie 
o ďalších turnajoch. Všetko majú pod jednou 
strechou. Našim cieľom je navyše stále robiť 
všetko profesionálnejšie a veríme, že aj tento 
krok nám k tomu dopomôže.“

Medzinárodné 
turnaje na 
Slovensku
Prvým medzinárodným turnajom, ktorý sa 
uskutoční na Slovensku je SLOVAK JUNIOR 
OPEN v termíne 11.-13. októbra 2019 v 
národnom squashovom centre IMET. Tohto 
turnaja sa každoročné zúčastňujú talentovaní 
mladí hráči. Slovenské nádeje sa vkladajú 
predovšetkým do ženských kategórií, kde 
by na tie najvyššie pozície podľa všetkých 
predpokladov mali dosiahnuť Ella Gálová 
a Klára Kohlerová. 
Ďalším významným podujatím, ktoré sa 
vôbec po prvý krát uskutoční na Slovensku 
je SLOVAKIAN MASTERS. Tento turnaj 
kategórie Masters sa bude taktiež konať 
v národnom squashovom centre IMET 
v termíne 13. – 15. decembra 2019. Aj tohto 
podujatia sa zúčastní veľký počet slovenských 
hráčov rôznych vekových kategórií. 
Súmerne s týmto podujatím sa bude konať 
už tradičný turnaj PSA IMET OPEN, ktorého 
sa zúčastňujú profesionálny hráči svetového 
rebríčka PSA. Aj tento turnaj sa uskutoční 
v priestoroch národného squashového 
centra IMET a to presne 11. – 14. decembra 
2019. Ak teda premýšľate nad tým, ako 
vyplniť svoj zimný čas, neváhajte a zastavte 
sa v Bratislave, kde si môžete vo vyššie 
spomenutých dňoch pozrieť kvalitný squash. 

Autor: Lukáš Tužinčin
Foto: Michal Knotek

Viktor 
Byrtus 
mistrem 
Evropy!

Parádního úspěchu 
dosáhl Viktor Byrtus, 
který na dubnovém 
evropském šampionátu 
juniorů do 19 let v 
Praze vybojoval pro 
Českou republiku 
historicky první zlatou 
medaili. V týmové 
soutěži pak Češi získali 
bronz.

Viktor Byrtus se postaral o historický úspěch. V Praze se stal 
mistrem Evropy.
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Je najúspešnejší 
slovenský squashistkou, 
na konte má veľa 
českých titulov a tento 
rok mohla pridať ďalšie. 
Nakoniec skončila „až“ 
druhá. Na majstrovstvo 
pritom štartovala 
po dlhých trinástich 
rokoch. Mladším 
súperkám však 
nedá vydýchnuť, do 
sprotovního dôchodku 
sa totiž ešte nechystá.

a nakoniec sú aj súčasné malé víťazstvá 
úspechom. Keďže už nemám ani 20 ani 
30 rokov a vlastne ani 40, stále ma baví 
hrať a hlavne po zdravotnej stránke to 
stále ide.

Ste šesťnásobnú majsterkou 
Slovenska. Ktorý titul bol 
najdôležitejšie?
Každého titulu po tom prvom a každého 
víťazstva si cením, a aj keď nerada 
ostávam na druhom mieste, práve to 
druhé, alebo ktorékoľvek iné miesto za 
prvým, ma ženie pracovať na sebe ešte 
o niečo viac. 

Tento rok ste došla do finále, v tom 
ste ale prehrala. Bolo to sklamanie, 
alebo je aj druhé miesto úspechom?
Tohto roku som sa odvážila ísť na 
majstrovstvo po 13 rokoch ako súčasť 
prípravných zápasov a začiatok prípravy 
na ME Masters. Dokázala som sa 
dostať až do finále, čo určite mrzelo 
moje mladšie kolegyne, ale mňa to 
zas potešilo. Keďže tá príprava už nie 
je ako predtým, squash na Slovensku 
avhlavne na východe, momentálne trpí 
úpadkom. Je to vidieť aj na tom, že 
nie je jednoduché zohnať na tréning 

vhodných spoluhráčov tak, ako kedysi. 
Samozrejme, že som vo vnútri srdca 
túžila vyhrať aj to finále, ale nestačila 
som technicky na svoju súperku, ktorá 
bola perfektne pripravená a vybehaná na 
kurte.

Pre vás je finále veľký úspech, ale 
čo to hovorí o kvalite slovenskeho 
squashu?
Čo sa týka slovenského ženského 
squashu, je to viac ako bieda. Na MS 
sa zúčastnilo šesť hráčok, z toho ja 
som bola najstaršia a najmladšia mala 
vek mojej dcéry - 15 rokov. Myslím, že 
pokračujeme v tom, že celkovo ženy 
sa nerady prezentujú na verejných 
súťažiach, nerady sa vystavujú 
konkurencii, a len tak z úzadia pozerajú, 
čo sa deje. Určite by sa našlo 10-15 
žien, ktoré majú radi squash, ale neradi 
chodia na súťaže, nerady prehrávajú. 
Obdobné situácie som zažívala aj počas 
mojej aktívnej účasti v squashi, že 
bolo veľa žien, ktoré si chodili zahrať, 
ale nechodievali na súťaže. Keď som 
sa stala masters, teda nad 35 rokov, 
slúbila som, ze sa nebudem zúčastnovať 
masters Slovenska, aby som neodradila 
ostatné hráčky, aby mali aj iné šance na 

Ako dlho už hráte squash? Čo vás k 
nemu priviedlo?
To číslo, ktoré uvediem, je podľa mna 
strašne velké a ani neviem, ako to 
ubehlo. Ale je to 24 rokov, odkedy som 
prvýkrát začala poznávať, čo to squash 
je. Za tie roky mi táto hra učarovala, po 
roku som išla hrať prvé majstrovstvá 
Slovenska, kde som skončila druhá, 
ale ďalších šesť rokov som si držala 
prvenstvo. V roku 2004 som opustila 
squashové kurty pre rodičovské 
povinnosti, aj keď som v tom čase bola 
asi na vrchole svojej squashovej kariéry, 
čo bolo 67. miesto v ženskej svetovej 
WISPA. Snažila som sa vrátiť do tohto 
kolobehu, ale nepodarilo sa mi to tak, 
ako by som chcela. Následne ma pohltil 
kolotoč pracovných a rodičovských 
povinností a dlhšiu dobu som hrávala len 
družstvá mužov na Slovensku. 

Ktorého zo svojich doterajších 
úspechov si ceníte najviac?
Asi za najväčší úspech považujem šnúru 
šiestich titulov Slovenska za sebou. 
Súčasne ten posledný rok som sa 
stala aj ženskou jedničkou v Čechách 
v rámci rebríčka. Ďalej je to druhé miesto 
na Majstrovstvách Európy Masters, 

úspech. Dnes sa už ženská kategória 
masters ani nehraje. Tým chcem 
poukázať na to, že slovenský ženský 
squash trpí a stále trpel nedostakom 
hráčok, preto sme sa museli zúčastňovať 
mužských súťaží a dodnes hrám mužské 
družstvá alebo turnaje, aby som si 
vedela porovnať výkonnosť. V Čechách 
je to od kedy si ja pamätám stále iné. 
Viac dievčat, viac mládeže, stále sa 
nájde nejaká nová krv, ktorá aj tie staršie 
ženie k aktivite.

Těší vás, že dokážete držet krok a 
stále i porážet mladší soupeřky?
Ano, teší ma to veľmi.

Tento rok ste sa vrátila na Európsku 
sériu masters. Ako dlho ste na ňu 
nehrala? A čo vás na ňu priviedlo 
späť?
Keďže squash mi prirástol k srdcu 
a momentálne má moja dcéra už 15 
rokov, a ja mám o niečo viac času sa 
vrátiť k vlastnému trénovaniu, tak má 
táto európska súťaž potešila. Keďže aj 
rada cestujem a poznávam nové miesta, 
tak mi to prišlo vhodné spojiť príjemné 
s užitočným. V podstate v tomto systéme 
Európskej tour som nehrála vôbec, lebo 
predtým boli len majstrovstvá Európy. 
Turnaje začali len pred niekoľkými rokmi 
a tých som sa nezúčastňovala.

Ako ste sa svojimi výsledkami 
spokojná? Darí sa vám?
Až do ME masters ktoré boli v auguste 
vo Viedni, som spokojná bola, keďže 
som vyhrala tri turnaje zo šproch. Ale na 
ME som to trochu nezvládla s prípravou 
a na prvý zápas som sa dostavila 
práve vo fázi, že to nejde. Nemala 
som odohrané dostatočné množstvo 
zápasov, takže mi chýbala razantnosť 
a celková pohoda na kurte, čím som 
doplatila prehrou v prvom kole, aj keď 
som bola tretí nasadenou hráčkov, 
čo mala byť výhoda. Namiesto účasti 
v prvej osmimičke som sa umiestnila na 
deviatom mieste.

Ako sa udržujete v kondícii?
Snažím sa aspoň dvakrát týždenne hrať. 
Ak to ide, a okrem toho ak nie je priestor 
na squash, tak to musím prekrývať 
rôznymi fyzickými aktivitami, ktorých nie 
je málo -či už beh, tenis, v lete korčule, 
alebo mám v obľube skupinové cvičenia 
vo fitku.

Čo všetko vás tento rok ešte čaká?
Hlavným bodom tejto sezóny boli 
ME, ktoré sú už za nami. Možno 
ešte v novembri stihnem niektoré 
z europskych turnajov, v decembri je 
Masters v Bratislave a ďalšou výzvou 
je opäť v lete 2020 v poľskom Wroclavi 
Majstrovstvá Sveta Masters.

Máte pred sebou ešte nejaké méty, na 
ktoré by ste chcela dosiahnuť?
Nemám konkrétne predstavy, keďže sa 
popri spleti pracovných a rodičovských 

povinností snažím vrátiť do kolobehu 
squashových zápasov, ale tam, kde sa 
zúčastním, sa budem snažiť dosiahnuť 
najvyššie ocenenia.

Spomenuli ste dcéru. Baví ju šport?
Ano, dcera je absolutne vsestranná 
osoba. Dokáze tancovat, hrat vsetky 
loptové hry, tenis, ping pong, squash, 
lyzovat i skalpovat. Proste sme sa 
ju snazili naucit vsetky sporty, ktoré 
dokázeme my ako rodici,a aby bola 
vsestranná. Nakolko ja osobne vdacím 
sportu za to, že mi dal pracovné i životné 
prílezitosti, ktoré som dokázala vyuzit vo 
svoj prospech a dodnes z toho tazím. 
Nehraje squash, profesionálne ani 
aktívne, pretože sme uprednostnili tenis, 
ale má ho rada ako súčasť športových 
hier. Nie je nemožné až, že až sa jej 
nebude chcieť vydržať tenisový nápor, 
kedykoľvek sa vie uplatniť v squashi.

Bola by ste radšej, keby sa vydala vo 
vašich squashových stopách?
Ako pätnásťročná som bola majsterka 
Slovenska v tenise, ako 25 ročná som 
bola majsterka Slovenska v squashi. 
Nie je jednoduché pre malé 10-12 ročné 
dieťa počúvať, že ešte nie ste tak dobrá 
ako mama. Moja dcéra mala možnosť 
vybrať si šport, pre ktorý by obetovala 
všetko, mala by ho mať najradšej 
zo všetkých športov. Momentálne 
sa rozhodla, že je to tenis, aj keď ja 
mám iný názor, ale všetko ukáže čas 

a trpezlivosť všetkých strán. Snažím sa 
jej podať podporu mentálnu, odbornú 
a uvidíme, kam to dospeje. 

Láka vás i úlohy trénerky? Chcela 
by ste odovzdávať vaše skúsenosti 
ďalej?
Keďže pôsobím v oblasti východného 
Slovenska, rola trénerky nie je 
jednoduchá. Moje pracovné zaťaženie 
trvá dennne 12-15 hodín, nedá sa ešte 
postaviť na pár hodín na kurt a trénovať. 
Ja som som spokojná, že si nájdem čas 
zatrénovať si dvakrát do týždňa, aj to 
ale niekedy nie je s kým. V Čechách, 
ako som to vnímala ja, bolo stále s kým 
konkurovať, viac hráčok, ktoré sa snažili 
trénovať, uspieť a aj tá súťaživosť je 
viac viditeľná, ale na Slovensku to tak 
nikdy nebolo. Myslím, že keby by som 
sa trochu posnažila, určite by som našla 
zopár detí, alebo staršiu mládež, ktorej 
by som mohla odovzdať skúsenosti. 
Stále je na to čas a uvidíme, čo mi 
prinesie život.

Ako dlho ešte plánujete zostať pri 
sqush?
No do kedy budem moct. A dúfam, že 
sa nebudem hanbit vyjst na kurt ani 
v kategórii 60+, ak mi to zdravie dovolí.

Autor: Petr Sobol
Foto: Juraj Praženka

Henrieta Lokšová
Budem hrať, dokedy budem môcť

Henrieta Lokšová nestarne, 
stále zbiera úspechy.
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Jaké máte s týmem ambice? 
Tento rok chce tým útočit na ty nejvyšší 
příčky. Podle toho vypadá i silně nabité 
mužstvo, které máme.

Nedávno jste startoval na mistrovství 
světa. Jak ho hodnotíte?
Bylo to moje třetí mistrovství světa 
v řadě, za což jsem nesmírně rád, navíc, 
když se každým rokem konkurence 
zvyšuje. Na těch prvních dvou jsem 
neměl moc šancí proti nasazeným 
hráčům ihned v prvním kole. Tento rok 
byl los mnohem přívětivější, hrál jsem 
s nejlepším Švédem Burestedem a štve 
mě, že jsem nevyužil šanci a nevyhrál 
jsem. Není pro to žádná omluva. Mohl 
jsem vyhrát, ale v prvním setu jsem hrál 
velmi špatně takticky, protože obrannou 
hrou proti dvoumetrovému hráči prostě 
nevyhrajete. Ve druhém setu to byla 
vyrovnaná partie, ale to už bylo pozdě.

Turnaj probíhal ve Švýcarsku, byl to 
dobrý šampionát? 
Šampionát byl skvělý. Vše bylo skvěle 
připraveno a probíhalo naprosto bez 
problémů. Avšak minulý rok se hrálo 
v Číně a to bylo ještě něco více. To 
vidíte, jak lidé doslova žerou náš sport. 
Kéž by se to jednou dostalo sem do 
Evropy.

Vaším velkým cílem je účast na 
olympiádě. Jak jste této metě blízko?
Je to akce, která v našem sportu 
znamená naprostý vrchol pomyslné 
pyramidy. Už od malička se netajím 
tím, že je to pro mě největší lákadlo 
a motivace v každodenním tréninku. 
Olympijská kvalifikace stále probíhá 
a já si zrovna v prvních třech měsících 
nevedl moc dobře. Upřímně, byly to 
velmi špatné výsledky. Člověk teprve teď 

poznává, co tady ta speciální sezona 
obnáší nejen po fyzické stránce, ale 
také a zvláště po té mentální. Do toho 
23 turnajů a neustálé cestování. Beru to 
však jako ohromnou výzvu a zkušenost, 
kterou si teď procházím. Je to pro mě 
obrovská škola.

Do kdy o olympiádu ještě budete 
bojovat?
Konec kvalifikace je koncem dubna 
příštího roku, takže do té doby budu 
bojovat!

Nedávno jste se stal mistrem 
republiky. Jak vysoko tento úspěch 
řadíte?
Ulevilo se mi, že to konečně vyšlo. 
Povedlo se mi to až na třetí pokus od 
toho, co skončil Petr Koukal, s nímž 
jsem v roce 2016 prohrál po třech setech 
finále v Karviné. Přiznávám ale, že 
jsem si titul roky předtím nezasloužil. 
Moc lidí to neví, ale musel jsem 
spadnout sportovně na hubu, abych si 
uvědomil, které věci jsou v tomto sportu 
nejdůležitější. A sám cítím, že tento 
rok jsem byl poprvé připraven, abych 
turnaj vyhrál a podal co nejlepší výkon. 
O to více byl pocit po vítězném finále 
nepopsatelný. Konečně se to povedlo. 
Nesmírně si toho vážím, ale jsou další 
výzvy, za kterými se chci hnát a naplnit 
si tak dětské sny. Zatím je to ale můj 
největší úspěch.

Konkurence je velká, ale na kolik titulů 
byste se chtěl dostat?
Já osobně se na počet titulů nekoukám, 
ani mě to upřímně nezajímá. Pro mě 
je nejdůležitější zdraví. Protože když 
jsem zdravý, mám vše ve svých rukou. 
Následně bych si přál předvádět tu 
nejlepší možnou hru, kterou jsem 
schopen hrát a bavit badmintonem lidi.

Řada lidí vás srovnává s vaším otcem, 
který má ve sbírce několik titulů. Už 
jste si na to zvykl?
Samozřejmě, to srovnání jsem měl už 
od svých 13 let, kdy jsem vyhrál svoje 
první republikové mistrovství. Nějak to 
nevnímám, spíše cítím větší tlak skrze 
olympiády, kde otec byl a reprezentoval 
nás v roce 1992. Tam bych se mu rád 
vyrovnal a nejen jemu, ale taktéž mému 
skvělému mentorovi a člověku, který 
mi velmi pomáhá v mé kariéře - Petru 
Koukalovi.

Probíráte spolu s tátou vaši hru? Radí 
vám? Nebo kritizuje?
Do mých 15 let mě otec trénoval, od té 
doby ale trénuji ve světě. Teď už je to 
spíše po té manažerské stránce, pomáhá 
mi zajistit letenky, hotely a podobně. 
Velmi často však zabředneme i do 
debaty o badmintonu, je to normální.

Autor: Petr Sobol
Foto: Lenka Johánková 

Jste třetím Čechem v Bundeslize. Co 
to pro vás znamená? 
Je to pro mě další splnění a naplnění 
mého dětského snu. Něco, co jsem 
si chtěl během své sportovní kariéry 
vyzkoušet a stát se členem týmu 
nejprestižnější ligy Evropy. Po Petru 
Koukalovi a Janu Vondrovi se mi to 
povedlo.

Čím jste podle vás tým zaujal? A co 
od svého angažmá čekáte?
Hodně mi pomohlo mé tréninkové 
angažmá v německém národním centru, 
kde se připravuji již druhým rokem 
s německou singlovou reprezentací. 
Tam si mě vyhlídli. Taktéž, jak jsem 
dostal informace po podepsání smlouvy, 
sledovali moje zápasy na mistrovství 
světa a Evropy, kde jsem nastoupil 
proti hráčům z TOP 10, jako jsou Viktor 
Axelsen a Shi Yu Qi. A zároveň říkali, 
že chtěli někoho, kdo na kurtu bojuje do 
posledního míčku a dechu. Nějakého 
blázna, který na kurtu udělá vše pro to, 
aby vyhrál.

Do Německa jste odešel z české 
soutěže. Je to velký skok? 
Upřímně řečeno - ano. Nechci však 
zlehčovat českou ligu, jelikož se za 
posledních pár let výrazným tempem 
posunula kupředu. Hraje zde mnoho 
zahraničních hráčů, kteří přinášejí evropský, 
ne-li světový level badmintonu k nám do 
republiky, což je skvělé. Ale v Německu je 
situace trošku jiná, je tam osm týmů, které 
jsou naprosto vyrovnané. I singly na druhé 
pozici mají špičkovou úroveň a to nemluvím 
o tom prvním. I divácká kulisa je trochu jiná, 
než u nás. Co jsem měl šanci vidět, tak 500 
lidí na normálním kole německé Bundesligy 
je naprosto běžná věc. Na to se taky 
nesmírně těším!

Adam Mendrek  
o bundesligovém angažmá: 
Splnil se mi sen

Třiadvacetiletý Adam Mendrek 
prožívá hodně zajímavý rok. 
Rodák z Českého Těšína po dvou 
finálových porážkách poprvé 
ovládl finálový souboj a stal 
se mistrem republiky, které v 
minulosti několikrát ovládl i jeho 
otec Tomasz Mendrek. Elitní 
český badmintonista teď sní o 
účasti na olympijských hrách, 
které se v roce 2020 odehrají v 
Tokiu. A zároveň se vydal vstříc 
nové výzvě v německé Bundeslize. 

„Je to pro mě velký úspěch. Na turnaj 
jsem jel v pozici nasazené jedničky, takže 
jsem moc rád, že se mi nasazení podařilo 
obhájit,“ uvedl spokojený Louda. „Klíčem k 
úspěchu byla trpělivá hra s malým množstvím 
nevynucených chyb. Celý turnaj jsem si 
moc užil, navíc si odvážím kompletní kolekci 
medailí, takže jsem opravdu moc spokojený,“ 
dodal dvacetiletý badmintonista.
Mistrovství Evropy se hrálo v polské Lodži 
a čeští badmintonisté na něm ukončili třináct 
let dlouhé čekání na cenný kov. Ve finále 
mužského singlu přitom měli hned dva 
zástupce – proti Loudovi se totiž postavil Král. 
„Bylo to specifické, jelikož spolu s Ondrou 
trénujeme, víme o našich přednostech 
i slabinách, takže proto je to utkání o něčem 
jiném. Já osobně se považuji za hráče, 
který sází na kondici. Ondra naopak víc na 
techniku, a jelikož celý turnaj trval týden, tak 
bylo vidět, že Ondrovi už začínaly docházet 
síly. Proto to utkání vypadalo jednoznačně,“ 
okomentoval Louda své vítězné tažení, 
které řadí mezi pět největších úspěchů své 
dosavadní kariéry. „Samozřejmě vnímám, 
že obsazení turnaje nebylo stejné jako na 

O mimořádný počin českého univerzitního sportu se postaral výběr Západo-
české univerzity v Plzni ve složení Jan Louda, Jiří Louda, Ondřej Král a Sabina 
Milová vedený trenérem Josefem Rubášem, který na akademickém mistrovství 
Evropy v badmintonu vybojoval hned pět medailí. Tu nejcennější vybojoval  
Jan Louda, který se stal akademickým mistrem Evropy ve dvouhře mužů.

běžných vrcholných akcích. V singlu mužů 
bylo asi šest hráčů, kteří pomýšleli na 
mistrovský titul,“ dodal univerzitní evropský 
šampion.
V soutěži družstev český tým zdolal první 
nasazený tým z Opole University, stejně jako 
University of Lisbon a Ural Federal University. 
Vítěznou šňůru nepřetrhl v semifinále ani 
výběr University of Fribourg, který náš tým 
zdolal 3:2 na zápasy.
Ve finále čekal favorit celého turnaje, výběr 
University of Nottingham, který tradiční 
anglickou deblovou kvalitu podpořil singlisty 
asijského původu. Plzeňští badmintonisté 
získali v utkání jen jeden bod, ale i tak dosáhli 
na historický úspěch – stříbro Západočeské 
university v Plzni je vůbec první českou 
medailí v týmové soutěži evropských univerzit. 
„Samozřejmě nás mrzí, že jsme nevyhráli, ale 
stříbro bereme jako velký úspěch. Vždyť do 
soutěže družstev jsme šli jako nenasazení,“ 
uvedl Louda.
Na další medaile dosáhli v singlu žen Sabina 
Milová a ve čtyřhře mužů dvojice Jan Louda 
– Ondřej Král. Všichni brali bronz. „S Ondrou 
je debl vždycky výborný, na kurtu si celkem 

rozumíme. Řekl bych, že bronzová medaile 
byla v danou chvíli maximum, protože na 
semifinále jsme nastoupili hned po singlech, 
takže jsme byli dost unavení a francouzská 
dvojice pro nás byla stopka,“ okomentoval 
Louda další medailový úspěch.
Nadmíru spokojený s celým průběhem turnaje 
byl i trenér Josef Rubáš, jenž je zároveň 
bývalým absolvent ZČU. „Využil jsem tedy 
kontaktů ze studia a společně s učiteli z KTS 
ZČU jsme připravili zázemí pro tento tým,“ 
uvedl. „Máme obrovskou radost, podařilo 
se nám dosáhnout na skvělý úspěch, který 
se vůbec nerodil snadno. Třeba nakonec 
zlatý Honza Louda prohrával v semifinále 
s útočně naladěným Angličanem Torjussenem 
14:21 a 6:12 a směřoval k jasné porážce. 
Zápas se mu ale povedlo skvěle otočit a ve 
třech setech zvítězil. A společné finále obou 
našich singlistů? Výjimečný úspěch českého 
badmintonu, dva nejlepší hráči v Evropě jsou 
ze Západočeské univerzity,“ řekl spokojeně.

Autor: Petr Sobol
Foto: Andrzej Domiza

Skvělý úspěch 
plzeňských akademiků. 

Jan Louda je mistrem Evropy!
Novopečený mistr republiky Adam Mendrek.

Studenti z Plzně zářili v Polsku. Domů přivezli pět medailí.
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BATOH TOURNAMENT 
SERIES DUFFLEBAG

RACKETBAG
TOP-PRO LINE

Sportovní prostorná taška OLIVER GEARBAG
je vhodná pro všechny raketové sporty. Bag udělá
radost každému sportovnímu nadšenci, který
má rád vše po ruce a na jednom místě, do bagu
se totiž vejde veškeré vaše vybavení (rakety,
oblečení, obuv, doplňky a další). Gearbag zaujme 
svým prostorem, praktickým uspořádáním, 
kvalitním propracováním a moderním designem.

Sportovní bag OLIVER TOP-PRO
patří svým ideálním rozměrem, propracovaným 
uspořádáním a moderním designem  
k nejoblíbenějším. Praktický bag Vás bude 
doprovázet na kurt, na trénink, na turnaj nebo  
na cestách. Racketbag je vhodný pro 
všechny raketové sporty. Taška nabízí dva 
hlavní prostorné oddíly, samostatnou kapsu 
s odvětráním na zip, například na obuv, a malou 
vnitřní kapsu na doplňky. Pro přenášení v ruce 
se dá využít dvojitého úchopu, pro pohodlné 
přenášení přes rameno slouží nastavitelné 
polstrované ramenní popruhy. Bag lze nosit také 
na zádech jako batoh.

Lehká sportovní taška s velkým prostorem pro vaše 
sportovní vybavení a rakety. Perfektní společník do 
sportovní haly, na kurty, nebo do posilovny.

M O C : 

 1.090 Kč

M O C : 

1.090 Kč

M O C : 

1.490 Kč

GEARBAG

Sportovní BATOH OLIVER  
Tournament Series je praktickým a zároveň 
oblíbeným pomocníkem na sport i volný čas.
Batoh má velký interiér, přední kapsu, přihrádku 
na láhve na nápoje a polstrovanou kapsu na rakety 
nebo notebook, která snižuje riziko poničení. 
Předností je praktické využití, lehkost a kvalita. 
Díky polstrovaným nastavitelným ramenním 
popruhům je nošení batohu velmi pohodlné.

M O C : 

1.290 Kč

F Z  F O R Z A  Č e s k á  r e p u b l i k a
www.badmintonforza.cz

F Z  F O R Z A  S l o v e n s k o
www.badmintonforza.sk



NEJSQUASHOVĚJŠÍ 
SQUASHOVÁ 

OBUV NA 
SQUASH

Velikosti: 36 – 47
Není obuv jako obuv, což 
ve sportu platí dvakrát tolik. 
Kvalitní sálová obuv je totiž 
nedílnou a důležitou součástí 
vybavení každého sportovce. 
Žádný hráč by proto neměl její 
výběr podcenit. Technologie 
obuvi OLIVER myslí i na ty 
nejnáročnější požadavky uži-
vatelů a je propracována do 
posledního detailu. Splňuje 
všechno, co kvalitní boty 
potřebují – sálová obuv OLIVER 
je odolná, trvanlivá, stabilní, 
prodyšná, lehká, přizpůsobivá 
chodidlu, tlumí nárazy, podrážka 
výborně přilne k povrchu  
a neznačkuje, zároveň zajišťuje 
mimořádný komfort. Je vhodná 
pro všechny indoor aktivity.

SÁLOVÁ OBUV OLIVER 

S Q  k o l e k c e  2 0 2 0

P-400 je univerzální bota vyrobená beze švů. Lehký, 
odolný a prodyšný materiál nabízí vynikající pohodlí 
a zajišťuje extrémně nízkou hmotnost.

P
-4

0
0

MCT 200

X-900

MCT-200 je všestranná kompaktní halová 
obuv vyrobená beze švů. Materiál je při 
pravidelném používaní přizpůsobivý  
chodidlu a zajišťuje tak stabilní  
a pohodlné nošení. Průhledná podešev 
zaručuje vynikající přilnavost,  
protiskluznost a maximální kontakt  
s povrchem na všech halových 
podlahách.Obuv je prodyšná,  
lehká a nezanechává stopy.

X-900 přichází s nově vyvinutou gumovou 
podrážkou, která poskytuje nejlepší možnou 
odolnost proti otěru a skluzu. Zároveň má 
integrovaný tlumící systém, který zajišťuje 
maximální ochranu proti nárazu. Použité 
materiály vám zajistí stabilitu v extrémních 
situacích.

M O C : 

1.990 Kč

M O C : 

2.090 Kč

M O C : 

1.990 Kč

k a t a l o g  s p o r t o v n í 
m ó d y  O L I V E R

Stylově na kurt 
     s Oliverem

Funkční móda Oliver je určena pro všechny 
sportovce, kteří hledají pohodlné a stylové triko.
Trika jsou vyrobena z kvalitního polyesteru (M-COOL 
SYSTEM). Ten kombinuje vlastnosti syntetických 
vláken s ještě jemnějšími mikrovlákny. Materiál je 
příjemně lehký, prodyšný a rychleschnoucí.
Zachovává barvy i tvar, snadno se čistí a je odolný. 
MC COOL technologie si poradí s tím, jak regulovat 
tělesnou teplotu, a nadšeným sportovcům pomáhá 
díky komfortu při hře podávat co nejlepší výkony.

M O C : 

790 Kč

Sportovní pánská a dámská funkční trička s malým 
logem OLIVER na hrudníku jsou velmi příjemná  
na nošení, mají atraktivní barvy a slušivý střih,  
ideální pro sport i volný čas.

BILBAO 
POLO

PALMA POLO

PALMA L ADY POLO

ARONA

BILBAO 
SHIRT

BILBAO 
POLO 
L ADY



EDGE 6 – CE
CHAMPION 
EDITION
V rámci spolupráce se 
Simonem Rösnerem (Top-
-Ten WRL) se společnosti 
OLIVER podařilo vyvinout 
rám, který díky dvojitému 
profilování poskytuje vyšší 
tuhost. Ta je nezbytná na 
nejvyšší úrovni pro přes-
nější a silovější hru.

M O C : 

2.690 Kč

B D M T b a d m i n t o n o v é  r a k e t y

XT 909 LITE
Výkonná a lehká raketa 
vyrobená z materiálu 
METACARBON ™  
a EPLON ™ vhodná 
pro všechny typy hráčů. 
Nástupce nejprodávanější 
rakety střední cenové 
kategorie XT-707  
s vylepšeným 
materiálovým složením. 

SUPRA 110 SLT
Raketa s long string 
rámem, která se svou 
snadnou manipulací 
dokonale podporuje 
dynamickou útočnou hru 
při každém úderu. 
Nástupce SUPRA 110.

EDGE 2 -PE
Navzdory pozoruhodně 
nízké hmotnosti tento 
nově vyvinutý rám nabízí 
nejen obrovské zrychlení 
míče, ale také snadnou 
manipulaci a všestranné 
možnosti hry.

XT 707 PRO 
Kompaktní rám s 
můstkem poskytuje 
úderu obrovskou sílu. 
Díky vyvážení a střední 
hmotnosti je 
XT 707-Pro 
nejprodávanějším rámem 
ve střední cenové 
kategorii raket. Ideální pro 
všestranného hráče.

EDGE 4 – TE
TOURNAMENT 
EDITION
Raketa s úzkým rámem 
zaujme svými herními 
vlastnostmi. Velmi vysoká 
tuhost rámu je potřebná pro 
hru na vysoké úrovni, aby 
byla dosažená co možná 
nejvyšší přesnost a síla.

STRIKE F80
Všestranná raketa, 
která díky své vynikající 
kontrole a rychlosti míče 
přesvědčuje i turnajové 
hráče.

M O C : 

2.490 Kč

ICQ 110 ULTRA
Vyvážená long string 
raketa s vysokou 
dynamikou. Díky svým 
vynikajícím herním 
vlastnostem patří mezi 
nejoblíbenější squashové 
rakety, kterou doporučují 
mnozí turnajoví  
a profesionální hráči.

M O C : 

2.490 Kč
M O C : 

2.190 Kč

M O C : 

2.790 Kč

M O C : 

1.590 Kč

M O C : 

2.590 Kč

M O C : 

1.790 Kč

B D M T  K O L E K C E  2 0 2 0 

S Q U A S H
s q u a s h o v é  r a k e t y

S Q  K O L E K C E  2 0 2 0

CENTRIC 80 
Lehká raketa s technologií METACARBON ™. 
Velmi dobrá ovladatelnost a nejlepší možné 
tlumicí podpory systému Metric-Front-Cap.  
S raketou lze dosáhnout nejvyšší rychlost 
míče a vysokého výkonu i přes minimální úsilí.

SPECTROS 305 
 Cenově dostupná všestranná raketa s 
velmi dobrým zrychlením míče a snadnou 
manipulací. 

OMEX 600 
Včetně materiálu 40T-HMP a Eplon ™ + K12 
se v této raketě používají nejnovější technolo-
gie. HMP (Hot Melt Process) je proces výroby 
materiálu z předem impregnovaných  
a za horka vázaných uhlíkových vláken  
s velmi vysokou pevností při nízké hmotnosti. 
Aerodynamicky optimalizovaná hlava rámu 
poskytuje rychlejší a dynamičtější hru. Svým 
barevným provedením se bude líbit hlavně 
dívkám a ženám.

DELTA 9 
Tato raketa je ideální pro agresivní hráče, 
kteří jsou díky své dobré technice schopni 
hrát silovou hru. Nástupce DELTA 7.

MORPH S10 
Lehká špičková raketa vyrobená z HYBRID-
CARBONu. Velmi dobrá ovladatelnost  
a vysoká rychlost míče i přes  
minimální úsilí.

MICROTEC 09
MICROTEC String System se zaměřuje na 
těsnější vyrovnání strun na sweet spote v hor-
ní třetině hlavy rakety a poskytuje větší přes-
nost při úderu. Technologie CUBE dává rámu 
potřebnou tuhost a více dynamiky. Nástupce 
rakety MICROTEC 08.

M O C : 

2.690 Kč

EXTREME LIGHT 69
OLIVER BADMINTONOVÁ INOVACE 2019
Extreme Light 69 je ultralehká raketa  
s novou třídílnou konstrukcí, integrovaným 
carbonovým gripem a protivibračním grip 
systémem. Extrémně dobrá manévrovatelnost 
Extreme light 69 nabízí nejlepší podmínky pro 
nejvyšší rychlost a mnohem více síly při hře.

M O C : 

2.590 Kč

M O C : 

1.890 Kč

M O C : 

1.490 Kč

M O C : 

2.590 Kč

M O C : 

2.490 Kč

M O C : 

890 Kč
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OBJEVTE SVŮJ HORIZONT...

Hory pohody
Ochutnejte zimu v Peci 
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Raketa No Design X je speciální  l imitovanou edicí 
k  10. výročí  zavedení  této v la jkové lodi  OLIVERu 
na trh. Už deset let  patř í  edice No Design  
k nejprodávanějším modelům raket OLIVER na 
českém a slovenském trhu. Během deseti  let 
s i  raketa našla příznivce mezi  profesionálními 
hráči  i  š irokou veřejnost í.  S raketou si  zahrál i 
s q u a s h o v ý  m i s t r  L u k á š  J e l í n e k  a  č e s k á 
mistryně Anna Serme. Slavnostní  desátá edice 
je navržena v černo z latém designu, kterým se 
raketa odl išuje od předchozích edic.

NO DESIGN X

CHAMPION EDITION

• • • • • • • •   N Á R O D N Í  K O L E K C E  F O R Z A  • • • • • • • •

 • • • • • • • •  K O L E K C E  T R I Č E K  S Q U A S H  • • • • • • • •  

A L L F O R S P O R T. C Z
Outlet  potřeb pro raketové sporty

Navštivte www.allforsport.cz
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