
Tento report je za štvrtý aj piaty deň. V stredu večer sa končil program neskoro a ja som ešte cestoval 

domov. Keďže dnes som už musel do roboty (hoci určite radšej by som ostal podporiť Wanga 

v očakávanom veľkom zápase), dnešnú správu prinášam sprostredkovane od trénera Truksu. 

Skorý začiatok štvrtého dňa znamenal posun celého programu. Kým inokedy sme boli na raňajkách 

okolo pol deviatej, teraz o tomto čase boli naši aktéri už v hale. Nasledovala dôležitá príprava na 

zápas – popri rozohratí aj taktická príprava. Tam bolo iba málo pokynov okrem bežného „hrať svoju 

hru“ – tlačiť Fegerla cez stred, pre Ľuba packy na Polčanovú nehrať cez backhand, ale variabilne.  

Od 10.00 naši nastúpili na odvetu štvrťfinálového zápasu z ME. Ešte sme mali všetci v pamäti 

nepríjemnú prehru. Ľubo aj Baška už mali na TV stole odohratý jeden zápas, čo tiež bolo dôležité, 

väčší kurt mali už vyskúšaný. Začiatok bol dobrý, postupne si v prvom sete vypracovali náskok 9:6. 

Vtedy prišla zrazu nervozita a dovolili súperom vyrovnať. V koncovke potom vyhrali Rakúšania. Vtedy 

určite viacerým prebleskol hlavou scenár z Alicante, kde naši tiež veľa viedli. Ľubo s Baškou však na 

nepríjemný vývoj zareagovali najlepšie – veľkou koncentráciou a ešte zlepšením hry. Ich súhra 

výborne fungovala a navzájom sa povzbudzovali a držali. A obaja hrali veľmi dobre. Ľubo tradične 

skvele na príjme a ako vždy technicky. Ale aj obaja veľmi kvalitne vo výmenách. Dokázali rozbehať 

a tlačiť súperov od stola. Ľubo na príjme dokázal oboch neustále prekvapiť a hrať, čo nečakali. Baška 

tiež riešila príjem vždy dobrým spôsobom. Potom na servise hrala väčšinou okolo hrany a Ľubo do 

súperovho topspinu ihneď tvrdý prechod. Naopak, súperi pod tlakom sa nedokázali znovu 

zmobilizovať a najmä výkon Polcanovej postupne klesal. Po ďalších štaroch setoch a výhre 4-1 sme 

videli ruky nad hlavou a obrovskú radosť Ľuba s Baškou. Tí mohli ísť na hotel a do rúk maséra 

Hromadu, aby boli večer v top forme. Treba ho pochváliť, na týchto majstrovstvách sa narobil a urobil 

kus roboty pri riešení menších či väščích zranení.  

Od tohto momentu už hrali Slováci všetky ýápasy len vo veľkej hale. Ako povedal tréner Truksa, to je 

úplne iný turnaj.   

Aj my sme sa presunuli do veľkej haly a pozerali zápasy tam. Z nich najzaujímavejší bol zápas Xu Xin – 

Gauzy, v ktorom svetová dvojka nečakane Francúzovi podľahla. Ten sa vôbec nezľakol, hoci v prvom 

sete najprv prehrával, dokázal ho otočiť. Druhý vyhral ľahko Číňan. Vyzeralo to, že zaradil vyššiu 

rýchlosť. Keď vyhral aj tretí, vyzeralo to, že toto je už jeho zápas. Štvrtý však opäť vyhral Gauzy. 

V piatom opäť zabral Číňan. Viedol 8-3 a reč tela Francúza hovorila, že sa trochu zlomil.  Zrazu však 

vyhral Gauzy jednu pomerne náhodnú výmenu výmenu a začal doťahovať späť. Naopak, Xu Xim začal 

robiť ľahké chyby. Za stavu 9-9 úplne luftol forehand topspin, svoj inak najlepší úder. Následná chyba 

beckahandom znamenala vyrovnanie na 3-3. Siedmy set začal Francúz, podporovaný celou halou, 

krásnym backhandom. Po následnej chybe Xu Xina na forehand topspine a ďalšej na servise bolo 0-3 

a prišiel čínsky time-out. Počas neho si dával pásku na nohu. Hoci zranený nevyzeral, neistý však 

zrazu áno. Po time však postupne vyrovnal na 5-5 a znova vyzeral v hre. Potom sa už ťahali. Za stavu 

8-8 však urobil Gauzy bod krásnym backhandovým blokom po silnom topspine a následná chyba 

Číňana na backhande znamenala dva mečbaly. Pri druhom mu pri aktívnom príjme backhandom 

mierne pomohla sieťka a po chybe Xu Xina na forehande sa už mohol tešiť, dokonca pri standing 

ovations. Číňana z nejakého dôvodu zradil forehand, v poslednom sete ním urobil až 7 chýb. Sedel 

som počas tohto zápasu pri hneď čínskom tíme a bolo zaujímavé ich sledovať. Najprv viac sledovali 

bližšie hrajúceho Tima Bolla. V siedmom sete už začali povzbudzovať svojho krajana, až po nemý úžas 

na konci. Výborná správa pre Wanga, ktorý už začal hrať svoj zápas.  

Dávno predtým sa začali prípravy pre Wanga na zápas v dvojhre. O severnom Kórejcovi až tak veľa 

nevedel, niečo s trénerom zistili. Očakávali, že na obranu by nemal byť extra silný. Na rozohranie 

chodil s Wangom vždy Sašo Valúch (ten tiež už potreboval masáže na ruku po pár dňoch). Wang išel 



hrať prvýkrát do veľkej haly a tréner chcel, aby sa tam išiel rozohrať. Napriek tomu, že poobede bola 

hodinová pauza v programe, na jeho snahu bolo odpoveďou len striktné nie. Wang však začal zápas 

veľmi dobre. Podľa dohodnutej taktiky ťažil opäť z veľmi dobrej obrany a zmien rotácie. Útok 

nemusel byť prisilný, skôr dobre umiestnený. Prvý set drvivá prevaha, druhý set stále presvedčivý. 

Postupne však vyzeralo, že Kórejec začínal čítať Wangove rotácie. Začal robiť menej chýb a dostával 

Wanga viac pod tlak. Na našu radosť však Wang dokázal tlak ustáť a stále nútiť súpera robiť chyby, 

alebo prechádzať forehandom do protiútoku. V dvoch koncovkách mohol zavŕšiť našu radosť. Výhra 

4-0 vyzerá jednoznačne, ale postupne sa na ňu riadne nadrel.  

Na tom istom stole o krátky čas nastúpili Ľubo s Baškou na súboj o medailu. Súper ten najsilnejší – 

úradujúci majstri sveta Japonci Yoshimura-Ishikawa, druhí nasadení na turnaji. Verili sme, že stále 

lepšie ako hrať proti Číňanom. Prvý set vôbec nevyzeral, že súper je favorit. Naši nastúpili 

sebavedomo a variabilnou hrou dostali Japoncov pod tlak. Postupne zvyšovali náskok a set vyhrali 11-

6. Japonci však tlaku odolali a od druhého setu zatlačili oni. Aj tretí set vyhrali pomerne jasne. Aj 

vďaka skvelému servisu Japonca, ktorý Baška nevedela čítať, akokoľvek sa snažila. V tomto momente 

to nevyzeralo dobre. Ľubo na nich síce platil svojou technikou, keď sa však dostali do výmeny, boli 

rýchlejší a útokom bodovali. Vo štvrtom sete sa však Ľubo s Baškou zmobilizovali a znova zatlačili. 

Súperov zatlačili a zápas dokázali vyrovnať. Aj nástup do piateho setu bol skvelý – aj s pomocou 

trošky šťastia viedli 5-0 a už predtým prinútili súpera brať si time-out. Keď však postupne vyrovnali 

a set vyhrali 11-7, zápas sa zlomil. Naši už nedokázali odpovedať a prehrali. Po zápase najprv trochu 

smútku, avšak Ľubo s Bašou odohrali výborný turnaj a na začiatku by sme štvrťfinále určite brali. 

Japonci boli o trochu lepší. Ako sme konšatovali, naši ich dokázali dostať pod tlak, veľký rozdiel však 

bol v tom, ako reagovali, keď sa pod tlak dostali. Oni dokázali odolať, náš výkon pod japonským 

tlakom išiel postupne dole. Ale oni už takýchto zápasov o svetovú medailu odohrali veľa, náš pár prvý 

(Ľubo už druhý). Ľubovi s Baškou gratulujeme k skvelému výkonu na MS. Snáď si ten chýbajúci 

kúsoček šťastia vyberú na niektorom z ďalších významných turnajov.  

Mimo hracích stolov sme využili majstrovstvá na viaceré stretnutia, medzi iným aj s producentmi 

stolnotenisového materiálu. Otvorili sme otázku spolupráce po vypršaní aktuálneho kontraktu 

s Butterfly. Prezentovali sme im o vývoji v slovenskom športe a stolnom tenise. Viacerí prejavili veľký 

záujem o spoluprácu. V každom prípade, či od Butterfly alebo iného partnera, budeme schopní získať 

neporovnateľne lepšie podmienky ako doteraz.  

Vo štvrtok sme teda mali iba jedno želiezko v ohni. Pred zápasom sme to cítili 50/50. Wang ho už 

v minulosti porazil. S trénerom pozerali jeho zápasy na obranu, mal 5 výhier a jednu prehru, ale 

všetko na obranárov s trávou. Bolo otázne, ako sa vysporiada s Wangovou variabilnou obranou. Ten 

však začal veľmi sebaisto a tvrdo. Naopak, na Wanga prvá skúsenosť hrať na centrálnom stle č. 1 

doľahla. Ako povedal tréner, toto je ešte iný turnaj. Aj určité splnenie sna, hrať na centrálnom kurte. 

Wang sa však zjavne preľakol šance a bol veľmi neistý. Aj sám to priznal, ale nevedel s tým nič urobiť. 

Začiatočnú nervozitu na oboch stranách ukázal hneď prvý bod – Wang dlhým servisom do backhandu 

prekvapil Gauzyho, ten prijal obojručným držaním rakety... Wanga to však prekvapilo a nedokázal to 

využiť, naopak Francúz ho poslal topspinom. Ten sa hneď upokojil a hral svoju hru. Pri dobrom 

výkone Francúza a ustráchanom Wanga to bola jednoznačná záležitosť. Prvý set 11-0 a v druhom 3-0 

vedenie znamenalo prvých 14 lôpt zápasu pre súpera... Na Wangovej hre bolo vidieť, že ruka sa 

chveje, pokazil množstvo veľmi ľahkých lôpt, ktoré by normálne v pohode zahral. A ten obrovský kurt 

sa ukázal aj pri výmene zo začiatku druhého setu, keď Gauzy Wanga vyloboval. Takéto lopty, alebo aj 

situácia, keď Wang zahral skvelý kontratopspin okolo sieťky a Gauzy ešte lepší blok s priamym 

bodom, hráča v takejto situácii ešte viac ubíjajú. Iba posledný set bol trošku vyrovnaný, ale šanca na 

zvrat tam bola minimálna. Konečná pre Wanga v osemfinále. Na jednej strane výborný výsledok, na 



druhej strane vo štvrťfinále by na neho čakal Švéd Falck, ktorý na obranu nehrá nič extra. Na keby sa 

však nehrá. Napriek tomu, pred turnajom by Wang určite osemfinále bral.  

Vo štvrtok prišli opäť viaceré prekvapenia na úkor favoritov. Po svetovej dvojke vypadla aj jednotka 

Fan Zhendong, ktorého porazil iný Číňan. Odhlásil sa Timo Boll pre chorobu. V dvojhre budú 

v semifinále maximálne dvaja Číňania, ale kľudne je možný aj scenár, že bude iba jeden. To by bolo 

iba prvý raz od roku 2003 (dvaja prvýkrát od 2005). A tiež stredajšie vypadnutie Xu Xina znamenalo, 

že v spodnej polovici tabuľky nie je žiaden Číňan a teda tiež bude prvý nečínsky finalista od roku 

2003. Posledných sedem majstrovstiev bolo finále vždy len čínskou záležitosťou.   

U žien, naopak, beží všetko v podstate podľa predpokladov. Štyri Číňanky v semifinále boli 

z posledných šiestich majstrovstiev päťkrát. Keby sme chceli hľadať menej ako tri Číňanky 

v semifinále, museli by sme ísť až späť do roku 1993. Budapešť nevybočí z radu, ani Japonky im 

nedokázali konkurovať. Otázka je, či sympatická Ding Ning získa svoj štvrtý titul alebo možno niektorá 

z nastupujúcich mladých hráčok ? 

A ešte jedno prekvapenie vo štvorhre – medaila sa ušla rumunsko-španielskemu páru Ionescu-Robles. 

Zaujímavá história tohto páru – dokopy sa dali náhodne na China World Open, keďže nemali s kým 

hrať. A už tam prekvapili účasťou vo finále. A teraz na MS nemusia brať len bronz. Pri odstúpení páru 

Boll-Franziska pre chorobu Bolla budú v semifinále čeliť Portugalcom Apolonia-Monteiro. Pohľad do 

histórie – posledný európsky pár v semifinále bol v roku 2005, dva páry dokonca 1997.  

V semifinále ženskej štvorhry budú proti sebe japonské páry v jednej polovici a čínske v druhej. To 

znamená, že nás čaká prvý nečínsky pár vo finále od roku 1987. To však ešte (a ešte donedávna) 

mohli hrať v súťaži viac ako dnešné dva páry z jednej krajiny.  Čínsko-japonský súboj bude aj vo finále 

mixy.  

Fanúšikovia, ktorí prídu v piatok a neskôr, tak už našich hrať neuvidia. Hodnotenie turnaja urobia 

tréneri. Avšak jedno štvrťfinále a jedno osemfinále sú výsledky nad očakávanie. A aj odozva z celého 

Slovenska, ktoré turnajom žilo a podporovalo našich reprezentantov. Ďakujeme. 

 























 

 

 

 

 





 


