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P
řes zimu se stala profesio-
nálkou a začne jezdit tur-
naje Ladies European
Tour, druhé nejslavnější

šňůry golfistek. Ve čtvrtek ji čeká
premiéra v marockém Agadiru.

Proč jste na golf tak šikovná?
Protože mám jinou hlavu než
ostatní. To mi říkají všichni.

V čem jinou?
Jsem pozitivní, usměvavá a složité
situace moc v hlavě neřeším.

Copak se vám nikdy nerozklepou
ruce?
Ale ano, když mi to nejde. Nebo
před důležitým puttem na posled-
ní jamce. Pak musím míček odpá-
lit a nemyslet, v jaké situaci to dě-
lám. Jinak bych si přidělávala sta-
rosti.

Kolik na golfu dělá dobrá hlava
čili psychika a kolik údery?
Půl na půl. Ono to na sebe navazu-
je. Abyste udělal dobrý odpal, mu-
síte mít stejně dobrou psychiku.

Je vám teprve šestnáct a už vás
čeká evropská tour. Není to velká
psychická zátěž? Zvládnete ji?
Mládí je mojí výhodou. Nebudu
mít žádné stresy, nepotřebuju vy-
dělávat peníze jako některé hráčky
ve třiceti, které si v hlavě třeba pře-
počítávají každý putt na eura nebo
na to, jestli se v tour udrží. Já mám
čistou hlavu, nic mě netlačí, nemu-
sím nutně vydělávat peníze. Samo-
zřejmě chci uspět, ale pokud mi se-
zona nevyjde, vezmu to s nadhle-
dem a řeknu si: za rok mi bude
teprve sedmnáct, tak se můžu
o kartu na tour pokusit znova.

To zní bezstarostně.
Ke golfu by nemělo patřit slovo
MUSÍŠ. Ten sport jsem si vybrala
sama, nikdo mě do něj nenutil.

Jak jste se dostala ke golfu?
Já si to ani nepamatuju, vždyť mi
byly čtyři roky! Všechno znám z vy-
právění. Bydleli jsme v Řevnicích,
pár kilometrů od golfových center
v Karlštejně a v Líšnici. O pět let
starší brácha Lukáš hrál basket,
moc mu nešel, tak ho rodiče vzali
na golf do Karlštejna. Já jezdila
s nimi, tahala jsem mu hole z ru-
kou a zkoušela odpalovat míče.
Všichni viděli, že se k tomu umím
postavit, tak jsem brzy měla první
výbavu.

To určitě vypadalo humorně, bag
na hole musel být větší než vy!
Přesně tak. Ale já si pořád chtěla
bag tahat sama. Měla jsem v něm i
svou první hůl, pětku železo, tako-
vou modrou. Na tu už si vzpomí-
nám.

Začala jste se učit švihy, odpalo-
vat první metry. Na jakou vzdále-
nost vám dnes letí míček?
Kolem 220 metrů. Ale délka neroz-
hoduje, nejdůležitější je uhrát hřiš-
tě co nejvíc pod par.

Dokážete odhadnout hned ráno,
jak vám to na hřišti půjde?
Vůbec ne. Mám jen oblíbený čas,
kdy ráda hraju. Nejlépe hned po
ránu, jednou, což byl extrém, jsem
v Turecku začínala už v 6.40. Gree-
ny jsou ráno v lepším stavu a tolik
nefouká. Nesnáším vítr ani zimu.

Vybírala jste si podle toho i turna-
je pro evropskou tour?
Určitě. Chci jich jet asi dvacet a vy-
hýbám se zemím, jako je Irsko
nebo Skotsko. Jednak kvůli počasí
a potom mi nesedí hřiště, kterým
se říká links. Jsou samá boule, pí-
sečné duny, od moře nepříjemně
fouká, nevidíte na green... Když to
blbě odskočí, míček kolikrát ani ne-
najdete.

Jste nově profesionálkou. Máte
představu, jak se vám život změ-
ní? Co vás v evropské tour čeká?
Všechno budu teprve poznávat.
Loni jsme všude možně sháněli
volné karty na turnaje evropské
tour, Karin Kochová (úspěšná
švédská profesionálka, která dřív
hrála nejprestižnější ženskou tour
LPGA) se za mě v průvodním dopi-
se zaručovala, ale já jako amatér-
ka, navíc z malé České republiky,
neměla šanci. Kartu mi dali na jedi-
ný turnaj na Slovensku. V zimě
jsem ale udělala kvalifikaci a můžu
si vybírat.

Znáte hřiště z evropské tour?
Jen Zbraslav a slovenské Tále.

Sezona vás bude stát necelé dva
miliony korun. Pokryjí to sponzo-
ři. S jakým cílem jdete do sezo-
ny?
V každém turnaji chci uhrát co nej-
víc. A na nějakém třeba i zvítězit.

Ráda bych se dostala mezi třicet
nejlepších celé tour.

Sebevědomí vám nechybí. Máte
jasno, kam budete ukládat pení-
ze?
Třeba žádné nevydělám! Ale snad
jo. Není mi ještě osmnáct, všech-
no musí rozhodnout rodiče.
Do rozhovoru vstupuje otec Petr
Spilka: Bude to pokusný rok. Hlav-
ním cílem bylo pokrýt rozpočet,
aby Klára mohla turnaje objet. To
se povedlo. Letos nemůžeme kal-
kulovat s penězi z výher. Když
se dostane do 60. místa, automatic-
ky se kvalifikuje na příští sezonu
tour, což by byl super úspěch.
(Loňská vítězka tour, Jihoafričan-
ka Paceová, vyhrála 339 517 eur,
v přepočtu 8,3 milionu korun, šede-
sátá v pořadí, Angličanka Bennetto-
vá, skončila s výdělkem 915 tisíc ko-
run).

Kláro, v šestnácti budete jezdit
po světě. Zvládnete to sama?
Nebudu sama, všude se mnou po-
jede Aneta Zárubová, kamarádka
a také golfistka (s handicapem 13).
Zařizuje mi všechny letenky, uby-
tování, mediální prezentaci a do-
konce se mnou bude i na hřišti,
protože se stala mým caddiem. Na-
víc na první turnaje pojedu ještě
s taťkou.
Manažer Alan Babický: Jelikož Klá-
ře není osmnáct, musí všude jez-

dit s doprovodem. Náklady na uby-
tování a dopravu se proto zdvojná-
sobují. Požádali jsme o výjimku a
vedení tour nám schválilo, že Ane-
ta s ní může jako caddie bydlet spo-
lečně a využívat výhod, které mají
hráčky, což není standardní. Fi-
nanční náklady potřebujeme sní-
žit na minimum.

Máte dva trenéry, to není úplně
standardní. Neobáváte se, Kláro,
aby mezi nimi nevznikla rivalita
nebo jiný problém?
To se určitě nestane. Takhle fungu-
jeme už delší dobu. Pohled ze
dvou stran mi vyhovuje. Pavel Nič
mě trénuje už sedmý rok a Keith
Williams (Angličan, současný
kouč české reprezentace) mi dělá
poslední dobou jakéhosi super-
vizora. Vidíme se jednou za čtvrt
roku, zkontroluje mi údery i jiné
věci, podle potřeby upraví a jede-
me dál.

Co všechno dalšího obnáší golfo-
vá příprava?
Potřebuju mít dobrou fyzičku,
abych v pohodě ušla celé hřiště.
Mám fitness trenéra Jiřího Fiřta,
chodím s ním běhat, děláme prota-
hovací cviky, hodně plavu. Nepo-
třebuju mít svaly, ale výdrž a dosta-
tečně pevné i pružné tělo na švih.
A také mám psycholožku Hanu
Jenčovou, s ní spolupracuju hod-
ně a dlouho.

Víc času než s golfovými trenéry?
To ne! Golf mám asi pětkrát do týd-
ne, k psycholožce chodím jednou
týdně a dvakrát mám fitness trené-
ra. Takhle to zhruba vypadá v ob-
dobí, kdy není turnaj.

Do toho ještě zapadá škola, že?
Ano, pochopitelně. Studuju gym-
názium v Praze-Radotíně. Vybrala
jsem si ho záměrně, mám to blízko
na hřiště na Zbraslavi, kde trénuju.
Studuju individuálně. Pojedu v zá-
tahu na dva až tři turnaje a pak je-
den dva týdny zůstanu doma,
abych vyřídila studijní povinnosti.

Je něco, čeho se vy nebo jiní gol-
fisté obávají?
Zranění, jako každý sportovec.

Stát se může leccos. Mám kama-
ráda, který si při odpalu utrhl kří-
žový vaz v koleni a rok marodil.
Vás žádné neštěstí nepotkalo?
Jednou mě míčkem trefili
do nohy, jinak naštěstí nic. Při švi-
hu rotuje celé tělo, je to nejsložitěj-
ší sportovní pohyb vůbec a člověk
musí být dobře rozcvičený. To ví
každý golfista. Naším strašákem je
něco jiného, zánět šlach na ruce,
já ale takový problém neměla.

Málokdo ví, že jste se narodila
s úplně otočenou nohou.
Slyšela jsem o tom od rodičů. Ma-
minka se mnou musela hodně re-

habilitovat a během půl roku bylo
všechno v pořádku. Podchytilo se
to včas a jsem úplně zdravá.

Ke golfu patří i hezké oblékání.
Jak si poradíte s tím?
Mám bráchu!

Prosím?
Když má Lukáš čas, tak mi šije,
hlavně na společenské akce. Studu-
je oděvní návrhářství. Šije kalhoty,
halenky, všechno možné, už má i
své přehlídky. Teď před odletem
na můj první turnaj do Maroka ne-
spal dvě noci, aby mi udělal krásný
hráškově zelený model. Jinak na
golf a pro volný čas mám speciali-
zované firmy, které mi dodávají
modely.

Máte přítele, také golfistu. Kdo
z vás je lepší?
To nemůžu říct. No přece já, když
jsem nejlepší v Česku i na Sloven-
ku. A Maroš je Slovák, studuje
v Praze ekonomku, je mu dvacet.

Kdy vlastně máte při golfu největ-
ší radost?
Když zahraju ránu, míček krásně
letí a dopadne přesně tam, kam
chci. A nejlépe všechna čtyři kola.

Kdyby vám to takhle šlo, pak bu-
dete nejlepší na světě, ne?
Ano, a to já jednou chci!

Jan Švéd

Kláře Spilkové je 16 let,
přesto lze směle říct: tak
dobrou golfistku česká
historie nepamatuje.
Kam až to může
dotáhnout?

FAKTA

Kdo je Klára Spilková
V pouhých 16 letech hvězda českého
golfu, hráčka Erpetu Praha. Začala
jako čtyřletá a od čtrnácti je nejlepší
golfistkou v zemi, je juniorskou
mistryní Evropy 2009 do 16 let
(na snímku). Jako první Češka byla
v týmu Evropy na juniorském Solheim
Cupu 2009, loni si zahrála za Evropu
juniorský Ryder Cup. V evropském
amatérském žebříčku devátá za rok
2009, loni v prosinci se kvalifikovala
ve španělské Murcii do Ladies
European Tour (LET) a rozhodla se, že
vstoupí na profesionální dráhu. Kromě
golfu ráda lyžuje a bruslí.

Co je Ladies
European Tour...
Druhá nejprestižnější šňůra turnajů
profesionálních golfistek. Většina
z nich se hraje v Evropě. Ještě
hodnotnější je americká LPGA, kterou
letos premiérově hraje 18letá Jessica
Kordová, dcera bývalého tenisty
Petra Kordy a dnes už americká
občanka. Tam se turnajové dotace
pohybují kolem jednoho až tří milionů
dolarů, což je několikrát víc než u LET.
Letošní LET se skládá z 26 turnajů.
Začalo se v Austrálii a na Novém
Zélandu, v pořadí čtvrtý turnaj bude
nyní od čtvrtka v marockém Agadiru
s dotací 325 000 eur. Následuje
dlouhá série evropských turnajů,
do nichž mimo jiné zapadá i ten
v Praze na Zbraslavi od 8. do 11. září
s dotací 350 000 eur, který však pro
finanční problémy možná nebude.
Tour vrcholí turnaji v Číně, Indii a jako
poslední je předvánoční Dubaj.

... jedna Češka už hrála
Klára Spilková je sice nejmladší
hráčkou v celé historii LET, nikoli však
první Češkou. Tou byla předloni
Zuzana Mašínová. Do tour vstoupila
v 29 letech jako poměrně zkušená
hráčka. „Vždycky si dávám velké cíle,
chtěla bych být mezi padesáti
nejlepšími,“ přála si. Nakonec obsadila
114. místo a do příštího ročníku
nepostoupila. Právo účasti má
60 nejlepších, další musí projít
kvalifikací. Mašínová odehrála
16 turnajů, nejlépe skončila
v rakouském Föhrenwaldu na 32.
místě. Na turnajích vydělala 7 318 eur.
Poslední dobou má jiné radosti
a starosti než golf, začátkem března
se jí narodila dcera Kristýna.Hlavně žádné starosti! Abyste udělal dobrý odpal, musíte mít dobrou psychiku, říká 16letá golfistka Klára Spilková. Foto: Michal Růžička, MF DNES

Golf mi jde, protože
se umím všemu smát

Mládí je mou výhodou.
Nepotřebuju vydělávat
peníze jako některé
hráčky ve třiceti,
které si v hlavě
třeba přepočítávají
každý putt
na eura.

Golf mi jde, protože
se umím všemu smát»


