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Klára SpilKová vS. pavel Nič

Tak tohle vypadlo z Pavla Niče, trenéra nejlepší hráčky ČR 
všech dob Kláry Spilkové, ve chvíli, kdy jsem se jí, tedy Kláry, 
zeptal, jestli si umí sama sebe představit, jak na rohožce dává 
někdy za pár let hodiny klientům třeba právě v Čechii.

To bych ji zabil...

napsal Michael Jon nafotil David Turecký



Potkali jsme se ve čtvrtek pětadvacátého 
listopadu. „Claire“ měla mít hodinu, 
ale protože se chystala v pátek odletět 
na kvalifikační školu Ladies European 

Tour do španělské La Mangy, dohodli se s jejím 
trenérem Pavlem Ničem, že se potkají jednak 
spolu a jednak taky s námi a že si budeme místo 
tréninku povídat. Sice se to občas trochu zvrtlo 
a rozhovor odřídil Pavel, ale bylo to ku prospě-
chu věci. A ještě dodatek. V celém 
rozhovoru se bohužel neodrazí 
jedna důležitá věc: ani sebelepší 
volba slov nedokáže navodit při 
pouhém čtení záznamu toho, co 
se řeklo, tu neskutečně pohodo-
vou a skoro pořád vysmátou at-
mosféru, která celou dobu tomu-
hle setkání vévodila. Už dlouho 
jsem se tak nezasmál. No, co se dá dělat.

Začneme tím, co je na řadě už za pár dní, 
a otázkou, která se nabízí. Letíš na Q-Scho-
ol Ladies European Tour. Když se to podaří, 
půjdeš mezi profíky?
K: Hrát budu v první řadě proto, abych si to 
zkusila. Je to devět kol a můj cíl je hrát všech 
devět. Teď bych chtěla odehrát těch devět kol. 
Chci si to prostě zkusit. Láká mě to. Podle 

toho, jak to dopadne, budu zvažovat dál. Hod-
ně bych přemýšlela.

A když se to nepodaří, tak příští rok znovu?
K: Jo.

Tak dlouho, až se to podaří?
K: Přesně.
S kým se bavíš o tom, co bude dál?
K: S tátou a s trenérem.

p: Klára se nedá moc ovlivnit. Co si vezme do 
hlavy, to udělá...
K: Jóóó?
p: Jo.

Hádáte se někdy?
K + p „stereo“: Nehádáme.
p: Ona je Klárka paličatá.

Paličatá?
p: No jo. A jak. A je sebevě-
domá. Zdravě sebevědomá. 
A mohla by být pokornější...
K: No fajn...
p: Ne, poslouchej. Péťa začal 
taky hrát líp, když na tohle přišel. 
Tohle nikomu neuškodí. Ale řek-
la, že bude hrát Solheim a hrála 

ho. Řekla, že bude hrát Ryder cup a hrála ho.

Takže je jen na ní, jestli půjde k profíkům? 
Fakt jí s tímhle rozhodnutím nepomáháš, 
když jsi dva kluky na tuhle dráhu připravil 
a vychoval?
p: Já to řeknu trochu jinak. Kdo z lidí na ulici 
nebo tady v Čechii ví, že bylo nějaké amatér-
ské mistrovství světa? Nikdo. Nebo, dobře, 
minimum. Ale že se hraje Fedex cup nebo 

Obecně je málo výjezdů. Nejezdí se 
ven, jak by se mělo. Co se naučí Klára 

od holek? Co se naučí ostatní holky od 
Kláry, když budou hrát jenom spolu? 

Chybí přímé srovnání. 

Když jsem dostal titul trenér roku, našli se 
lidi, kteří dělali, že mě nevidí, aby mi nemuseli 

gratulovat. A abys měl takovou hráčku, musíš mít 
i štěstí. Klárka chce pracovat. Já tedy měl tohle 

štěstí víckrát.

Fredrik lindgren
ředitel Junior Ryder cupu v roce 2010, při 
setkání na Roztěži řekl: „Klára je fantastická! 
Byla úžasná na Solheimu a zanechala po 
sobě jen obdivný údiv a pozitivní náladu. 
A vím, že bude stejně úžasná na Ryder cupu. 
Těším se na ni.“
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pavel Nič
Narozen: 22. června 1948
Člen PGA Czech od roku 1992, headcoach, 
vzdělání GP
v letech 1994–2004 s přestávkami trenér 
české golfové reprezentace
Ocenění: profesionál roku 2008, trenér 
roku 2009, 2010 zlatá medaile za vynikající 
trenérskou práci. Hráči akademie nesoucí 
jeho jméno (www.pavelnic.com) získali od 
roku 1993 45 mezinárodních, národních, 
juniorských a dorosteneckých titulů...

Race to Dubaj, ví kdekdo a nemusí to ani 
být golfista. Hlavně si slibuju od olympiády, 
že se golf změní. Že třeba padne amatérský 
status.

Kláro, popíšeš rozdíl mezi amatérským tur-
najem a LET v Tálích?
K: Hráčky jsou vyspělejší, ta atmosféra musí 
být v něčem jiná, protože se hraje o něco ji-
ného než na amatérském turnaji. Hřiště bylo 
mnohem lépe připravené... Na druhé straně 
musím říct, že vztahy fungují úplně stejně 
jako jinde. Když bylo přerušeno, holky se se-
šly ve skupinkách, povídaly si, smály se. Byly 
v pohodě.

Už jsi měla zásadní kontakty se světem „vel-
kého“ golfu. Cítíš větší nervozitu na prvním 
„abšlágu“ takového turnaje? Nebo budíš se 
teď třeba ze spaní sny o LET?
K: Ne! Tak to ne, nebudím. Já se na to jen moc 
těším. Ale nervózní třeba na prvním „abšlágu“ 
jsem určitě už byla...

...a jak se dá tohle ovládnout?
K: Mám různá cvičení, jak to dostat pod 
kontrolu. Ale když zkazím první drive, tak se 
nehroutím. Řeknu si jen, že z toho asi bude 
bogey, a prostě hraju dál.
p: Ty si neříkáš jako ostatní, že je to v „Prči-
cích“ a že můžeš jet domů?

K: Ne, Pavle, neříkám...
p: Kdyby Klára nebyla nervózní, tak to ani ne-
musí hrát. Protože nervozita vyplavuje adre-
nalin a bez něj by nic nedokázala.

Přispěly k rozhodnutí hrát Q-School i Junior 
Solheim a Junior Ryder cup?
K: Jo! A nejvíc exhibice Solheim cupu! Já jsem 
byla tak moc nadšená! Bylo to úplně úžasné! 
Řekla jsem si tenkrát, že příští Solheim budu 
už hrát ve velkém mančaftu. A další věci okolo 
to ještě podporovaly. Třeba když mi asistentka 
kapitánky řekla, že mě na příští Solheim po-
třebují... To povzbudí.
Pavle, ty jsi Kláru nikdy nestrašil, třeba jako, 
že to není legrace, živit se profesionálním gol-
fem?
p: Nikdy ji nestraším.
K: Leda tak ve snu!

Zahrajete si spolu někdy? O něco?
K: On se mnou nechce hrát! Říká, že ho neba-
ví, jak ho pořád přestřeluju!
p: Hráli jsme spolu. Ale moc málo. Výjimečně.
K: Třeba v Motole.
p: A na „Kuňce“.
K: Jo, tam jsi hrál z modrejch.

Z modrých?
p: No jasně. Musel jsem si to hřiště vyzkoušet 
z odpališť, ze kterých měla hrát Klára... No ne?

Pavle, Klára je úspěšná. Co jí podle tebe chy-
bí, chybí-li jí něco? Jsou to třeba divoké karty 
na profesionální turnaje, aby se mohla častěji 
měřit s konkurencí v profesionálním sektoru?
P: Obecně je málo výjezdů. Nejezdí se ven, jak 
by se mělo. Co se naučí Klára od holek? Co se 
naučí ostatní holky od Kláry, když budou hrát 
jenom spolu? Chybí přímé srovnání. To jsou 
zkušenosti, které můžou něco posunout dál. 
Když budete ve městě dva golfisté a ty budeš 
toho kamaráda pořád porážet, budeš nejlepší 
golfista ve městě. A dál? Rozumíš mi...

Rozumím, a to velmi dobře. Kláro, naučila  
ses něco od holek na LET v Tálích? Nebo na 
Ryderu nebo Solheim cupu?

K: No, spíš jsem se jen rozhlížela a okuko-
vala. Neanalyzovala jsem. To bylo na LET. 
A na Solheimu a Ryder cupu to bylo úplně 
jinak. Tam na takový věci není až tak čas. 
Bojuješ za tým, chceš pro něj vybojovat 
bod. Ale – a už jsem to říkala – mně přišly 
všechny holky na LET, Ryder cupu i Solhe-
im cupu jako úplně normální partička nor-
málních lidí.
p: Zrovna tuhle jsme se na ulici bavili se zná-
mým, negolfistou. Ptal se, jak je možný, že 
kluci nezahráli v Čeladné. A já mu řekl, že je 
to asi takhle: Když přijdu do nový hospody, 
tak jsem taky nesvůj. A koukám okolo co 
a jak. Až budou takový turnaj hrát podesáté, 
bude to už všechno mnohem lepší a budou 
mít mnohem víc klidu na hru. Ty jsi nebyl 
nervózní, když jsi přijel jako rozhodčí poprvé 
na European Tour?

No a jak!
p: Tak vidíš! A o tom mluvím. A výhoda Klár-
ky je, že aspoň začala mnohem dřív cestovat. 
Od kolika let lítáš po světě na turnaje?
K: Od jedenácti.
p: A ještě jedno upřesnění: sezona je špatně 
rozložená. Začne v dubnu a skončí v říjnu. 
A co těch pět měsíců mezi tím? To je hrozně 
dlouhá pauza. Kláro, co děláš v zimě?
K: ...lyžuju...
p: To pak strašně moc chybí.

Klára Spilková
Narozena: 15. prosince 1994
Klub: GC Erpet Praha, hráčka Golfové 
akademie Alexe Čejky
Kariéra: Nejlepší hráčka Česka v katego-
riích žen, dorostenek, juniorek i kadetek, 
mistryně republiky ve hře na rány i na jamky. 
Mistryně Evropy dívek do 16 let. Účastnice 
Junior Solheim cupu a junior Ryder cupu. 
Členka reprezentace.

Server ladies 
european Tour píše
Seznam amatérů překypuje talenty a obsa-
huje řadu jmen, která se již objevila v LET. 
Klára Spilková z České republiky s handica-
pem +4 vyhrála v roce 2009 Young Euro-
pean Masters s neuvěřitelným náskokem 
14 ran a byla členkou týmu Evropy při PING 
Junior Solheim cupu v roce 2009.
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Klára: Pavel je super trenér, podpora, kámoš...
Pavel: Klára je moje sluníčko. Dává mi sílu.

Kláro, jsi po sezoně unavená?
K: To vždycky, když skončí turnaje...

A ještě si naložíš devět kol v La Manze?
K: No jo! Ale to je fakt něco úplně jinýho! Já 
se tam moc těším. Ale to už jsem říkala.

Často se mluví o tom, že hrajete – vy všich-
ni – mnoho kol a že jste pak přetížení. Jak 
to vidíš ty? LET hraje třeba letos pětadvacet 
turnajů...
K: No to jsem hrála taky...
p: To ne...
K: No a i s českými?
p: No tak to asi jo. Ale zase je rozdíl v tom, co 

jsem už říkal. Ty turnaje jsou rozpuštěný od 
února do prosince. Můžeš si to celý pěkně 
v pohodě rozplánovat. Když si chceš odpoči-
nout, vynecháš jeden.  Kdyby si Klára odpoči-
nula stejně mezi amatéry, vynechá dva.

Hraješ pořád na plný pecky, nebo umíš třeba 
i pár jamek fláknout, vypustit?
K: No, asi jsem nejela naplno třeba ve Varech vloni.
p: Jenže to nebylo, že by to vypustila. Změnila 
myšlení a hrála na jistotu, bez rizika, protože 
to s tím náskokem už nepotřebovala.
K: Nebo spíš tak...

Donutilo tě naopak nějaké kolo k maximál-
nímu útoku, hop, nebo trop?
K: Takhle se hraje jamkovka, takže Solheim 
i Ryder. A taky jsem musela hodně bojovat 
letos na MMČR v Mariánkách s Kájou. Do 
poslední chvíle.

Co máš radši, jamkovku, nebo formát na 
rány?
K: Říkají, že jsem na jamkovku dobrá, ale já 
mám ráda oboje stejně.

Kdo ti bude nosit hole v La Manze?
K: Můj super odlehčený vozík!

Když se Klára dostane mezi třicítku nejlep-

ších, bude to pro tebe jako trenéra určitě za-
dostiučinění. Přinese ti to i další věci?
p: Určitě. Na druhé straně, když tě někdo ne-
chce vnímat, tak můžeš vychovat, koho chceš, 
a on tě vnímat nebude. Když jsem dostal titul 
trenér roku, našli se lidi, kteří dělali, že mě ne-
vidí, aby mi nemuseli gratulovat. A abys měl 
takovou hráčku, musíš mít i štěstí. Klárka chce 
pracovat. Já tedy měl tohle štěstí víckrát. Gábi-
na Teissingová, Petra Kvídová, Zuzka Mašíno-
vá. Ale Klára je přece jen jiná.

Závidí ti ji?
p: Občas lidi mají blbý kecy.

Třeba jako…?
p: Fakt to mám říct? No, třeba mi říkají, abych 
se z tý Kláry nepo...

A ty, Kláro, ses už setkala se závistí?
K: Ne. Tedy pokud nepočítám jednoho pána 
před lety v Poděbradech, který odmítl se 
mnou hrát, protože jsem holka, mám lepší 
handicap a jsem delší...

A umíš závidět?
K: Já třeba moc závidím těm holkám, které už 
tam jsou, že už tam jsou.
P.: Když umíš závidět trochu, pod kontrolou, 
tak je to dobrá motivace.

Co pro sebe znamenáte?
K: Pavel je super trenér, podpora, kámoš...
p: Klára je moje sluníčko. Dává mi sílu.
Sleduješ Kláru, když hraje někde venku?
p: No jasně. Hlídám skóre a hned se zajímám, 
proč to či ono zahrála tam a tam. Ladíme.
K: On to moc prožívá!
p: Ano, prožívám to. Velice.
K: Je to celý úplně růžový!

Kláro, co si přeješ pod stromeček?
K: Být doma. A mít tu kartu...

A co byste přáli jeden druhému do příštího 
roku?
K: Aby pořád trénoval se mnou a aby ho to 
pořád bavilo. A aby byl šťastnej.
p: Ať je pořád zdravá, aby mohla hrát a trénovat.

Díky za fantastický zážitek, Kláro i Pavle. Člo-
věk má větší chuť dělat cokoli, když vás chvíli 
poslouchá a vnímá. Držíme naplno pěsti. Ale 
výsledky budeme znát až před těmi Vánocemi. 
Tak – třikrát tfuj!

off-record
A ještě něco mimo záznam, za co mě snad 
Klára s Pavlem nezbijí. Celou dobu se nád-
herně špičkovali a fakt jsme se hodně bavili. 
Dovolím si jednu repliku, nad kterou jsme se 
doslova řezali smíchy. Cituji Pavla Niče se-
niora: „Napiš tam, že na ,kvaldu LETky‘ jede 
ta, která prohrála Solheim a Ryder cup...“ 
Kláro a Pavle, definitivně díky!

Hans Zellner
německý mezinárodní rozhodčí, po 
juniorském mistrovství Německa: „Klára 
je famózní zjev. Je hezká, chytrá a hraje 
naprosto báječný golf. Jezdili jsme se na ni 
všichni dívat. Je jako magnet.“
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