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SPORT | Aktuálně
Newyorská show. Je tu US Open
VOJTĚCH ŽIŽKA

K

aždý ze čtyř tenisových grandslamů má něco,
co ho činí unikátním. Australian Open: prosluněnou ležérní pohodu u protinožců.
Roland Garros: nenucenou
eleganci a krásu Paříže.
Wimbledon: důstojné tradice
s vůní trávy a jahod se smetanou. A co US Open?
Závěrečný grandslam sezony, který startuje už
v pondělí, nabízí dravý lesk
a nespoutaný luxus v podmanivých newyorských kulisách. Někteří tenisté si dokonce občas stěžují na až estrádní atmosféru, jež ne každému vyhovuje.
I letos je veleturnaj ve
Flushing Meadows tím nejvýše dotovaným kláním
z kvarteta exkluzivních tenisových dostaveníček. Vítězové dvouher si přijdou
v přepočtu na skoro 90 milionů korun, celkem si hráči
a hráčky rozdělí 1,3 miliardy,
což je nárůst o 13 procent
oproti loňsku.

Jednou z hlavních favoritek bude třetí nasazená Karolína Plíšková. Před startem
US Open si zatrénovala i se
slavným Johnem McEnroem.
„Dobrý trénink s legendou, je
pořád ve výborné formě,“
vzkázala na sociální síti.
Sám McEnroe, pronikavý
a břitký komentátor tenisového dění, ale Plíškovou mezi nejžhavější adeptky na
triumf neřadí. „Zdá se mi, že
v důležitých chvílích vždycky
zaváhá, a proto ještě nemá na kontě žádný
grandslam,“ uvedl
Američan. Hned
ale dodal, že
rychlý povrch
kurtů by mohl
české ranařce
sedět.
Potvrzují to i statistiky. Porovnání
výsledků elitních tenistek
na okruhu
WTA ukazuje, že na
tvrdém
povrchu je
Plíšková
nejú-

spěšnější ze všech. V této sezoně má úspěšnost 78,1 procenta. Ostatně před třemi lety hrála právě v New Yorku
své první a zatím poslední
grandslamové finále.
V prvním kole se Plíšková
utká s kvalifikantkou, stejně
jako turnajová šestka Petra
Kvitová. Její forma je tak
trochu záhadou: kvůli zranění odehrála od Wimbledonu
jediný mač a je otázka, nakolik bude fit.

VLÁDA VELKÉ TROJKY
Mezi muži měl z českých
hráčů jistou účast jedině
Tomáš Berdych, o šanci
postoupit do hlavního
turnaje včera usilovali
ještě Jiří Veselý
a Lukáš Rosol.
I Berdycha,
vracejícího
se po zranění, čeká
v prvním
kole protivník
z kvalifikace.

ŠANCE PRO PLÍŠKOVOU?
Pokud jde o pozornost českých fanoušků, ta se jako už
tradičně upírá především na
turnaj žen. V něm se představí osm tuzemských zástupkyň, další dvě ještě včera
bojovaly v kvalifikaci.

NASAZENÁ TROJKA. Karolína Plíšková patří na US Open mezi favoritky, před třemi lety hrála v New Yorku finále. Foto: ČTK

Favority je ale třeba hledat
jinde. Obhájcem titulu a nejostřeji sledovaným kandidátem na titul je Novak Djokovič. Letos už vyhrál Australian Open i Wimbledon a usiluje o sedmnáctý grandslam
v kariéře. „Že jsem jako obhájce pod tlakem? To je
pravda, ale čím víc vyhráváte,
tím víc si na ten tlak zvykáte,“ řekl Djokovič.
Pokud půjde vše podle
předpokladů, v semifinále US
Open by se měl utkat s Rogerem Federerem, s nímž
před šesti týdny svedl nezapomenutelnou bitvu ve
wimbledonském finále.
„Radši mi to neříkejte,“ rozesmál novináře na tiskové
konferenci. „Ale je fakt, že asi
každý hráč studuje pavouka
turnaje a dívá se, kteří soupeři na něj mohou vyjít.
Všichni sice říkají, že se soustředí jen na nejbližší zápas,
ale ve skutečnosti to tak není,“ dodal srbský bohatýr.
Kromě Djokoviče s nestárnoucím Federerem patří
k favoritům pochopitelně
i Rafael Nadal, světová dvojka a vítěz nedávného turnaje
v Montrealu. Zastaví letos
někdo „velkou trojku“, která
vyhrála posledních jedenáct
grandslamů?
Pár mladších hráčů o tom
nepochybně sní. Třeba Alexander Zverev, Dominic
Thiem či ve skvělé formě
hrající Daniil Medveděv.

Kříž slaví životní stříbro, ale mrzí ho Tokio
JAN MAZÁČ
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mistrovství světa: stříbro
světový pohár: bronz
akademické mistrovství světa: zlato
mistrovství světa juniorů:
zlato
evropský pohár juniorů: zlato, 2x stříbro, bronz
mistrovství České republiky:
4x zlato
mistrovství České republiky
mládeže: 5x zlato, stříbro

takže mi znemožnilo dobře
se chytit,“ vyprávěl třiadvacetiletý Kříž.
A samonavíjecí lano mu
způsobilo problémy i potom.
„Jak nestíhalo dobírat, zamotalo se mi do ruky a při
natahování na tlačítko jsem
měl úplně znemožněné
zmáčknutí,“ ukončil smutné
vzpomínky Kříž.

POŘÁD JE TO ÚSPĚCH
Okolnosti nestály na straně
českého reprezentanta. Hlavu však drží nahoře. „Samozřejmě kdyby to bylo jinak,
vůbec jsem se nemusel stát
vicemistrem světa. Nakonec
jsem spokojený. Díky tomuto
výsledku vím, že mám natrénováno a mám olympijskou formu. Čeká mě ještě
jedna šance v Toulouse,
doufám, že uspěji,“ hleděl do
budoucna.
Dveře do Tokia ještě nemá zavřené.
Jen půjde těžší
cestou.
Radost Křížovi dělá i splněný osobní cíl. „Vždy si stanovuji za cíl první šestnáctku. V závodě je pro každého
závodníka nejdůležitější

probojovat se přes kvalifikaci. Leze dvě cesty a počítá
se mu rychlejší čas, takže
musí lézt opravdu dobře, aby
se vůbec dostal dál. Pak už
závody pokračují vyřazovacím způsobem, kde necítím
takovou nervozitu,“ objasnil
český lezec svoje myšlenkové
procesy.
Nervozita u Kříže funguje
opačně než u ostatních. Čím
větší výsledek je v sázce, tím
klidnějším se stává. „S postupem do první čtyřky a vylepšením osmého místa
z minulého roku ze mě
spadla nervozita úplně,“
mluvil o neobvyklém postoji.

jsem teprve třetí medailista na mistrovství světa v
historii lezení na rychlost.
Vůbec jsem o tom neměl
ponětí, dozvěděl jsem se
to až po závodě. Snad
někdy padne i první
místo,“ pravil s úsměvem Kříž. Všichni tři
medailisté totiž skončili
druzí.
Mistrovstvím v
Hačiodži
český lezec za-

STŘÍBRO NEZMIZÍ
Jakkoli složitý je výběr mezi
medailí na mistrovství světa
a účastí na olympiádě, český
reprezentant by stříbro vyměnil. „Obě mají svoji váhu.
Dohromady by byly nejhezčí, ale když se lezení dostalo
na olympiádu, je teď pro mě
asi hodnotnější

Tokio,“ řekl
Kříž s nehasnoucí
nadějí na účast.
Medaili ovšem měnit nebude a zůstane tak
v elitní společnosti
rychlostních lezců Milana Beniana a Libora
Hrozy. „Je zajímavé, že

Foto: Monika Brkalová

tříbrná medaile a
historický úspěch.
Ani tak si ale sportovní lezec a brněnský rodák Jan
Kříž (na snímku) naplno nevychutnal důležitý okamžik
své kariéry. Těsně mu totiž
utekla kvalifikace na olympiádu v Tokiu.
Nemilou zprávu na mistrovství světa v japonském
Hačiodži zjistil hned po závěrečném závodě o zlato v
lezení na rychlost. „Hodně
mě to trápilo. Při euforii z
druhého místa jsem se dozvěděl, že jsem dvacátý druhý v kvalifikaci,“ pravil
skleslý Kříž.
Na olympijských hrách
bude pouze kombinace, v níž
se musejí závodníci kvalifikovat. Skládá se z lezení na
obtížnost, rychlost a boulderingu.
Cesta do Tokia vedla přes
nejlepší dvacítku, na kterou
podle svých slov měl. „Organizátoři na mistrovství udělali chybu při boulderingu,
kde měla naše skupina o dva
závodníky víc. I kdyby tak
člověk z druhé skupiny ani
nesáhl na chyt, má lepší výsledek než já,“ vysvětlil reprezentant, jenž s trenérem
vypočítal, že by se jinak do
dvacítky dostal.
Smůlu měl i na zdi, kde se
ve finále zamotal do lana.
„S Italem (soupeř Ludovico
Fossali – pozn. red.) jsme
udělali zhruba ve třech čtvrtinách úplně stejnou chybu.
Potom jsem rychleji vyakceleroval a lano mě nestíhalo
dobírat. Kvůli vytvořenému
průvěsu jsem na něj dal ruku,

Křížovy úspěchy

končil náročnou přípravu.
„Teď jsem měl denně i
šest nebo sedm hodin tréninku. Nedělal jsem nic jiného,“ přiblížil program.
A ani po vybojovaném
druhém místě nepoleví.
„Není to jednoduchý
sport. Připravuji se větší
část dne, kdy nespím.
Prošoupu jedny lezečky (lezecké boty – pozn.
red.) za měsíc,“ popsal
nekončící přípravu Kříž.

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Řídí Jan Kalendovský

Medaile seniorů.
V Rychnově nad Kněžnou
se Brňanům tradičně daří. I
letos si odvážejí dvě zlaté
medaile: Petr Mlýnek z Durasu Královo Pole, Jaromír
Pelikán (Lokomotiva Brno) a
stříbro dobyl mezi padesátníky René Přibyl (Bystrc Oilers). Přinášíme dvě klíčové
partie
Marek,Jiří (1920) –
Mlýnek,Petr (2094) [B12]
MČR seniorů nad 60 let,
Rychnov n. Kněžnou (8),
17.08.2019
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5
4.Je2 e6 5.Jg3 Sg6 6.h4 h5
7.Jd2 c5 8.Jf3 cxd4 9.Sb5+
(Praxe této varianty CaroKannu zná i jiné možnosti:
9.Jxd4 a6 10.Sd3 Sxd3 11.Dxd3
Dc7 12.Sf4 Je7 13.Kf1 Jbc6
14.Ve1 Jxd4 15.Dxd4 Jc6
16.Dd2 Da5 17.c3 Dxa2 18.Je2
Da4 19.Vh3 a bílý vyhrál v 50.
tahu Zhu,Y (1994) – Ramstad,H (1793), Hastings 2011,
nebo 9.Sd3 Sxd3 10.Dxd3 Jc6
11.0–0 Dc7 12.c3 dxc3 13.bxc3
Jge7 14.Ve1 Jg6 15.Sg5 Se7
16.Sxe7 Dxe7 17.c4 Vd8
18.Vab1 Jxh4 19.Jxh4 Dxh4
20.cxd5 Vxd5 21.Da3 De7
22.Dxe7+ Kxe7 s výhrou černého, Zigura,O (2430) –
Smačenko,V (2178), Kijev
1999) 9...Jc6 10.0–0 (Obětovaného pěšce na d4 černý
ovšem neuhájí) 10...Sc5
11.Je2 Jge7 12.Jexd4 0–0
13.c3 Db6 14.Se2 Se4 15.Jb3
Sxf3 16.Sxf3 Jxe5 17.Jxc5
Dxc5 18.Se3? (Teprve nyní se
bílý rozhoduje hrát gambitově. K téměř rovné hře
ovšem vedlo 18.Sxh5 s dvojicí
střelců proti dvěma jezdcům)
18...Dc4 19.Sd4 Jxf3+
20.Dxf3 Jf5 (Teď černý již na
šachovnici kraluje. Zbytek je
věcí techniky) 21.Vad1 Dxa2
22.Dxh5 Jxd4 23.Vxd4 Dxb2
24.De5 Dxc3 25.h5 Kh7
26.Vfd1 Vac8 27.h6 gxh6
28.Kh2 Vc4 29.V1d3 Dc1
30.Vg3 Vg8 31.Vf3 Vg7
32.Vxd5 Vh4+ Bílý se vzdal.
0–1
Přibyl,René (1991) – Pelikán,Jaromír (1760) [D87]
MČR seniorů nad 50 let,
Rychnov n. Kněžnou (3),
12.08.2019
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5
4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3
Sg7 7.Sc4 0–0 8.Je2 c5 9.0–0
Jc6 10.Se3 Ja5 11.Sd3 b6
12.dxc5 bxc5 13.Sxc5 Dc7
14.Sd4 e5 15.Se3 Se6 16.Dc2

Jc4 17.Sxc4 (Soupeři rozehráli zahájení podle knih – je
to Botvinnikova varianta
Grünfeldovy indické obrany)
17...Sxc4 (Možná aktivnější,
než dosud používané
17...Dxc4 18.f3 a5 19.a4 Vab8
20.Vfd1 Vb3 21.Dd3 Vfb8
22.Kf2 Vb2 23.Dxc4 Sxc4
24.Vd2 Vxd2 25.Sxd2 Vb2
26.Ke1 Sh6 27.Vd1 Sxe2
28.Kxe2 Va2 29.Kd3 Sxd2
30.Vxd2 Vxa4 31.Kc2 Kg7
32.Kb3 s výhrou bílé ve 48.
tahu, Barajeva,M (2197) –
Korčagina,V (2109), St Petersburg 2011) 18.Vfe1 Vfd8
19.Jc1 Da5 20.f3 Vab8 21.Jb3
Da4 22.Ved1 Sf8 23.Vxd8
Vxd8 24.Vc1 Vd3 25.Sf2 Sh6
26.Va1 Vd2 27.Db1 Sd3 (Aktivní hrou černý zatlačil bílé
figury do pasivity a současně
soupeře vystavil psychologickému tlaku) 28.Jc5??
(Hrubá chyba, která ihned
prohrává. Jisté šance na záchranu dávalo 28.De1 Vxa2
29.Vxa2 Dxa2 30.Jc1 Dc2
31.Jxd3 Dxd3 32.Sxa7 atd.)
28...Sxb1 29.Jxa4 Vd1+ (A je
tu mat!) 30.Se1 Se3+! 31.Kf1
Sd3mat. 0–1
Víte, že: Petr Mlýnek vyhrál Mistrovství seniorů potřetí za sebou a celkově
vlastní již 4 zlaté medaile?
Před ním se mohli zlatem
pyšnit Brňané Jan Píše, Josef
Šrámek a Milan Šnorek.
Řekli o šachu: „Kdo riskuje, může prohrát, ale kdo neriskuje, prohraje určitě.“ (Saviely Tartakower)
Jan Berkovec
Zlatá Praha 1928

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.f4
gxf3 2.Dd5+ Vxd5 3.Jc4 mat,
1...Vxf4 2.Je4+ Vxe4 3.Dd5
mat, 1...Jxg8 2.Jf7+ Ke6 3.f5
mat. (Teichmann)

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
FOTBAL
FORTUNA:LIGA – 7. kolo:
Baník Ostrava – 1. FC Slovácko 3:0 (2:0)
Branky: 15. De Azevedo, 23. Fleišman, 50.
vlastní Hoffmann. Rozhodčí: Hrubeš – Blažej, Kubr. ŽK: Zajíc, Divíšek, Kadlec, Daníček, Kalabiška, Svědík (trenér, všichni Slovácko).
Diváci: 7288.
Ostrava: Laštůvka – Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman – Reiter (85. Holzer), Jánoš, Jirásek, De Azevedo (87. Lalkovič) –
Kuzmanovič, Smola (74. Baroš).
Slovácko: Trmal – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek (53. Šimko) – Havlík, Daníček –
Petržela (61. Kalabiška), Šašinka (88. Hellebrand), Navrátil – Zajíc.
Sigma Olomouc – FK Teplice 2:0 (1:0)
Branky: 2. Plšek, 48. Hála. Rozhodčí: Klíma –
Nádvorník, Hock – Julínek (video). ŽK: P.
Mareš, Ljevakovič. ČK: 53. Kodeš (všichni
Teplice).
Diváci: 3062.
Olomouc: Reichl – Hála, Štěrba, Beneš, Jemelka – Pilař (84. Látal), Houska, Zmrzlý (71.
Zlatohlávek), Plšek, Falta – Yunis (75. Nešpor).
Teplice: Grigar – Vondrášek, Jeřábek,
Shejbal, Mareš – Hora (71. Moulis), Kučera,
Kodeš, Žitný – Vyhnal (79. Jindráček), Mareš (58. Ljevakovič).
HOKEJ
Přípravné zápasy:
HV71 – Sparta Praha 3:2 (2:0, 1:0, 0:2).
Branky a nahrávky: 7. Torngren (Ikonen), 12.
Gustafsson, 38. Sundh – 42. Rousek, 48.
Smejkal.
Pardubice – Zvolen 6:4 (0:0, 3:0, 3:4). Branky
a nahrávky: 26. Kousal (Kindl), 28. Piché
(Pochobradský), 39. Tybor (Kousal, Eklund),
45. Tybor (Kindl), 53. Mikuš, 60. Poulíček –
42. Švarný, 43. Hansen, 47. Preisinger, 47.
Hansen (Maier).

KANOISTIKA
MS v rychlostní kanoistice v maďarském
Segedínu:
Muži – 200 m: C2: 1. Pedrero, Grana (Šp.)
36,06, 2. Lubniewski, Sliwinski (Pol.) 36,18, 3.
Gulijev, Mamadaljev (Uzb.) 36,42, ...finále B:
4. Hájek, Kořínek (ČR).
500 m: K1: 1. Liebscher (Něm.) 1:35,04, 2.
Borykov (Běl.) 1:35,19, 3. Spesivcev (Rus.)
1:35,49, ...finále B: 4. Štěrba (ČR).
C2: 1. Li Čchiang, Sing Sung (Čína) 1:37,33, 2.
Hajdu, Fekete (Maď.) 1:38,41, 3. Benavides,
Segura (Šp.) 1:38,97, ...7. Dvořák, Janda (ČR)
1:41,88.
1000 m: K4: 1. Německo (Reuschenbach,
Frank, Thordsen, Schultz) 2:48,79, 2. Rusko
2:49,78, 3. Slovensko 2:50,44, ...6. ČR (Veselý,
Davídek, Trefil, Sobíšek) 2:54,26.
Ženy – 200 m: K2: 1. Litvinčuková, Chuděnková (Běl.) 36,21, 2. Janičová, Ostermanová
(Slovin.) 36,72, 3. Kissová, Luczová (Maď.)
36,79.
500 m: C1: 1. Nazdrovová (Běl.) 2:00,73, 2.
Kuračová (Rus.) 2:01,64, 3. Četverikovová
(Ukr.) 2:03,83.
1000 m: K2: 1. Medveczká, Hagymasiová
(Maď.) 3:34,23, 2. Medertová, Brüsslerová
(Něm.) 3:35,59, 3. Alanisová, Montemayorová (Mex.) 3:40,91.
VÝHRY
Šťastných 10 – pátek poledne: 1, 9, 14, 24,
28, 29, 39, 40, 45, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63,
64, 70, 71.
Královské číslo: 70.
Šance milion: 321715.
Pátek večer: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 25, 30, 41,
42, 46, 49, 54, 60, 65, 67, 77, 78.
Královské číslo: 65.
Šance milion: 096846.
Korunka – pátek:
1. tah: 6, 11, 23, 24, 33, 45.
2. tah: 3, 7, 11, 27, 35, 48.
(bez záruky)

