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Badmintonový talent Daniel Dvořák
PAVEL KORTUS

České Budějovice – Na ne-
dávnémmistrovství České re-
publiky dospělých v badmin-
tonu zazářil teprve sedmnác-
tiletý hráč českobudějovické-
ho SokolaDaniel Dvořák,
když ve dvouhřemužů doká-
zal vyřadit nasazeného hráče
číslo dvě Lukáše Holuba a po-
stoupil do čtvrtfinále.

Postup do čtvrtfinále ve dvou-
hřemužů je velký úspěch, takže
tento turnajmůžete považovat
za vydařený?
Bylo to super, užil jsem si

to náramně. Už jenom dostat
se namistrovství republiky
je úspěch, pátémísto je pak
naprosto skvělé.

Postaral jste se asi o největší
překvapení celého turnaje,
když jsi ve druhémkole porazil
nasazeného hráče číslo dvě
Lukáše Holuba.
Lukáš je výborný hráč, až

na jednu výjimku vyhrál po-
sledních šest turnajů, takže
porazit ho je prostě úžasný
pocit. Ale i díky tomu, jak jsme
probrali taktiku s trenérem,
a že vím, jak teď hraji, jsem
šel na kurt sebevědomě a vě-
děl jsem, žemámna to, hrát
s ním vyrovnaně, či ho do-
konce porazit. Jsem rád, že
se to tak povedlo.

Co vedlo k tomuto úspěchu?
Od loňského října se při-

pravuji ve sportovním centru
v Praze. Nejtěžší promne bylo
přestoupit z Gymnázia Česká
na Gymnázium Elišky Krás-
nohorské do Prahy. Především
kvůli ztrátě kontaktů s kama-
rády a vztahů s profesory,
kteří mi vycházeli vstříc.
Ale nová škola je stejně super
a tréninky v centrumi hodně
pomohly posunout se dál.
Trénuji se španělským trené-
remOscaremMartinezem
a právě jeho rady byly dosti
klíčovým bodem i při samot-
ném zápase proti Lukášovi.

Třešničkou na pomyslném
dortu pak bylo, že jste
byl vyhlášen nejlepším junior-
skýmbadmintonistou loňské-
ho roku?
To bylo příjemné překva-

pení, popravdě jsem to vůbec
nečekal. Pořád jsou tu lepší
hráči než já, o kterých jsem
si myslel, že to vyhrají. Ale sa-
mozřejměmám radost,
že nakonec toto ocenění
připadlomně.

Co podle vás rozhodlo o vašem
vítězství?
To přesně nevím. Nejspíše

fakt, že jsem v loňském roce
získal dvamistrovské tituly
namistrovství republiky
do sedmnácti let. A pak určitě
bronzovámedaile, kterou
jsme v září minulého roku
vybojovali jako družstvo na
mistrovství Evropy do sedm-
nácti let ve Slovinsku, což byl
obrovský úspěch, jelikož to
byla první medaile z Evropy
družstev v historii českého
badmintonu.

Letos to však nebylo vaše jedi-
né ocenění.

Letos se toho sešlo víc
(smích).Obsadil jsem i třetí
místo v kategorii juniorů na
vyhlášení Sokol roku. Předá-
vání proběhlo v Praze v Tyr-
šově domě. A ještě jsem získal
třetí místo jako Sportovec
roku v kategorii juniorů v Ji-
hočeském kraji. Tohoto vy-
hlášení jsem se bohužel ne-
mohl zúčastnit, cožměmrzí.
Všech ocenění si velmi vážím
a všem, kteří promne hlaso-
vali, moc děkuji.

A co jiné turnaje, které se
po nucené pauze kvůli covidu
opět rozeběhly. Sbíráte úspě-
chy i v zahraničí?
Letos jsem vyrazil na turnaj

juniorů do Izraele, kde jsem
obsadil první místo ve čtyřhře
a druhé ve dvouhře. VMaďar-
sku na turnaji juniorů jsem
nyl pátý ve dvouhře. Na tur-
naji U19 v Praze a pak i v Brně
jsem obsadil byl druhý ve
dvouhře i čtyřhře. A na turnaji
dospělých v Plzni jsem skončil
třetí ve dvouhře po prohře
s Jirkou Králem, kterému jsem
podlehl právě i namistrovství
republiky dospělých.

Jakémáte nejbližší plány
do budoucna?
Čekámě turnaj juniorů

v chorvatskémDubrovníku,
kde to bude těžké. V červenci
se zúčastním turnaje v Bul-
harsku. Přes léto pak plánuji
nějaké tréninkové kempy
a soustředění. Veškerá pří-
prava bude směřovat k srp-
novémumistrovství Evropy
juniorů, na které bych se veli-
ce rád nominoval.

Něco o badmintonu
Badminton patřímezi pětici nej-
rozšířenějších sportů na světě a jeho
obliba nejen u nás neustále stoupá.
Hráč musí mít hbitost, rychlost, po-
střeh, rychlý pohyb, výbornou kon-
dici – jeden z nejnáročnějších a nej-
komplexnějších sportů.
Během průměrného zápasu hráč
naběhá několik kilometrů a odehraje
více jak 400 úderů.
Jedná se o nejrychlejšímíčový
sport na světě, rychlost míčků
při smeči přesahuje 400 km/h.
Olympijským sportem je od roku
1992 (Barcelona).
Terminologie – používá se raketa
a míček (ne pálka a košíček).
Hraje se míčkem tvořeného korko-
vou hlavičkou a 16 pery s husího
peří.

TALENT.Českobudějovický Daniel Dvořák byl vyhlášen nejlepším juniorský badmintonistou roku. Foto: Deník
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