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„Ročník 1987 je dobrý ročník. Vždyť v ten rok se narodil Lionel

Messi, Sebastian Vettel, Andy Murray i třeba já.“

Novak Djokovič, světová tenisová jednička 

a vítěz dvanácti Grand Slamů

„Novak nemá limit. On chce limity překonávat.“

Marián Vajda, slovenský trenér 

světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče
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Djokovič + Joker = Djoker

Klaun. Anebo také komediant. A jestli chcete třeba i šašek a šoumen.

Potřeštěný blázen, anebo zbožňovaný bavič. Prostě Joker. Šprýmař.

Anebo v jeho případě Djoker.

Takovou přezdívku mu přišili, když vtrhl do velkých světových arén.

Publikum fascinoval nejen svým nesporným tenisovým kumštem, ale 

i optimismem, veselím a zábavou, kterou rozdával nikoli po hrstech, ale

celých náručích. Ztřeštěnými kousky ho bavil také, to se ví. Jednou, když

parodoval ruskou krásku Marii Šarapovovou a jindy zase, když věrně imi-

toval španělského svalovce Rafaela Nadala…

Ty pohyby, ta gesta a mimika. Celá ona... A co teprve, když si narazil

blonďatou paruku s nezbytným copem a své číslo ještě vylepšil. Krasavice

přicházející, krasavice cupitající, krasavice prohrabující si vlasy a něžně

vzdychající, krasavice hekající při každém úderu do míčku.

Diváci se mohli zbláznit a smíchy potrhat, když se vytáhlý, hubený, šla-

chovitý srbský kluk s parodií na Šarapovovou vytasil. Kam přijel, tam na

něm diváci chtěli, aby ji předvedl. V Melbourne stejně jako v New Yorku,

v monackém knížectví nebo kalifornské poušti.
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S Nadalem to bylo podobné. Jak jen ho vystihl! Jak dokonale ho uměl

napodobit! Stejný výraz, pohyby, rituály před každým servisem. Ani na

podrbání na zadku nezapomněl.

A co teprve když se patřičně rozparádil a začal přidávat další a další

kousky.

Jasně – Joker. Klaun. Komediant. Šašek a šoumen. Náramný bavič.

Jakže se vlastně jmenuje?

Djokovič?!

Novak Djokovič, co mu doma říkají Nole?

A nebylo by náhodou lepší titulovat ho Djoker?

Vždyť stačí jen malá přesmyčka, která se vzhledem k jeho jménu pří-

mo nabízí. Zaměnit písmena. Z Djokoviče a Jokera udělat Djokera.

Vždyť na toho v jednom kuse dobře naladěného a žádnou legraci

nekazícího kluka se srdcem na dlani a věčně optimistickým pohledem na

svět, který je pořád plný emocí a temperamentu, padne jako přišitá.

Nebránil se jí. Nezpěčoval se, že mu snad není po chuti. Ba naopak,

své šoumenské vlohy rozvíjel a zdokonaloval stejně jako tenisové umění.

A že toho uměl a umí.

Vyhrávat Grand Slamy, stejně jako tisícové turnaje série Masters.

Zatančit na betonových dvorcích newyorského Flushing Meadows 

se sekačkou na trávu, i když nikdo neměl tušení, kde ji sebral, protože

kolem dvorců neroste stéblo, jež by bylo nutno alespoň čas od času

utnout.

Stoupat světovým žebříčkem stále vzhůru a usadit se natrvalo na jeho

vrcholu.

K charitativní exhibici v brazilském Riu vyrukovat na kurt proti troj-

násobnému vítězi Roland Garros Gustavu Kuertenovi s čelenkou a v pa-

ruce, jež připomínala účes, jímž se bývalá světová jednička v dobách své

největší slávy chlubila.

10 Novak Djokovič – příběh tenisového krále
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„Už jsem myslel, že něco podobného v životě nezažiju,“ vděčně

vzdychl Brazilec Kuerten, který pro opakující se problémy s kyčlí musel

předčasně zanechat aktivní kariéry. 

Vděčnost však patřila Djokerovi vždy a všude, kde ke stále lepším 

a lepším tenisovým výkonům přidával i šoumenské kousky a čísla pro

pobavení publika. A bylo jedno, zda šlo o přehlídkové molo v Torontu,

na němž nejprve předváděl elegantní kožené oblečení, aby se vzápětí za

aplausu a smíchu spoluhráčů i sezvaných hostů producíroval po molu

ještě jednou, jen tak ve spodkách vytažených až někam k prsním bra-

davkám... Nebo zda v pařížské hale Bercy vyběhl k úvodnímu zápasu tisí-

cového turnaje série Masters s maskou zlosyna z Hvězdných válek Dartha

Vadera, aby po svém oslavil Halloween, anebo si v Melbourne krátce po

vítězném semifinále s Ferrerem zahrál na doktora. V bílém plášti, při-

krášleném vpředu i vzadu symbolem Červeného kříže, v doprovodu ne-

zbytného asistenta, ba dokonce s fonendoskopem na krku, se jal při

čtyřhře veteránů ošetřovat zraněného Francouze Henriho Leconta, aby

promptně stanovil diagnózu, po jejímž vyřčení mohlo publikum Arenu

Roda Lavera smíchy zbořit. 

„Úplně zešílel, léčení bude hodně dlouhé,“ pronesl na adresu Leconta,

který si ošetření doktorem Djokovičem vysloveně vyžádal.

Nic mu nezabránilo, aby na posvátnou trávu londýnského All England

Clubu vyrukoval s naditou kabelou, z níž nejprve, k údivu a poté po-

bavení fanoušků, vytáhl namísto tenisové rakety golfovou hůl. Jasně že

na něho diváci hned rozverně pořvávali, že jako wimbledonský vítěz se

trochu spletl, ale Djoker nic. S golfovou holí se začal ohánět, jako by ji

měl v rukou odjakživa. 

„Žádný omyl. To jsem vám po dohodě se svým sponzorem chtěl pouze

ukázat, že naše brašna Head je vhodná stejně tak na tenis jako na golf,“

měl s potměšilým výrazem ve tváři samozřejmě navrch.

Djokovič + Joker = Djoker 11
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Bylo jedno, zda v Riu tančil na kurtu s místními polonahými tanečnicemi

sambu nebo si zahrál v jednom mančaftu fotbalovou exhibici s někdej-

šími brazilskými hvězdami Zikem, Bebetem či Romáriem. Zda si s argen-

tinským fotbalovým bohem Maradonou pinkal v arabském Abú Zabí

nebo ho obřadně vítal ve svém boxu při londýnském Turnaji mistrů, aby

si potom s ním třeba na druhém konci světa pro změnu zažongloval te-

nisákem. Zda se na asijském turné nechal strhnout hitem Gangnam Style

od jihokorejského rapera Psy, takže ceremoniáři pekingského turnaje jen

zírali, jak vyvádí s malými podavači míčků, a nemůže se té náramné zá-

bavy nabažit bez ohledu na to, zda vítěznou trofej drží on, nebo ji úzkost-

livě svírá místní moderátorka.

Jednou zapózovat fotoreportérům jako Usain Bolt a jindy zase klep-

nout televizního reportéra držadlem tenisové rakety rozverně do roz-

kroku. A náramně se při všem bavit. V Montrealu si při Rogers Cupu za-

tančit s maskotem v podobě velkého žlutého tenisáku. A v Melbourne,

kde se mu dařilo a daří ze všech grandslamových destinací nejvíc, vyvá-

dět jeden rok s modelkou, moderátorkou a taneční hvězdou tamního

Star Dance Kym Johnsonovou, aby jindy zase skotačil s americkou te-

nistkou Serenou Williamsovou. A možná jí přitom ještě šeptat, že za-

tímco show jihokorejského rapera Psy viděla na YouTube víc jak mili-

arda lidí, na ně dva se jich podívá určitě ještě víc, a to proto, že on sám

už dávno objevil a podlehl kouzlu internetu, na který pravidelně umis-

ťuje své obzvláště povedené klipy, třeba se Šarapovovou, ale také se

sucharem Federerem. S Nadalem také, to se ví, i když španělskému Ram-

bovi nebylo zrovna dvakrát po chuti, když Djokovič se svým srbským

souputníkem Viktorem Troickim parodovali jeho hudební videoklip se

Shakirou. A co teprve, když se mu po sérii vítězných bitev s jiným poma-

tencem z Balkánu Jankem Tipsarevičem doslova vysmívali fotografií, na

které mířil Tipsarevič na Djokera pistolí, což ještě doprovodili textem:

12 Novak Djokovič – příběh tenisového krále
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„Rafo, kolik dáš, když ho zastřelím?“ Však jim také vzkázal, aby ho ne-

chali v klidu a podobné vtípky si jednou provždy odpustili, natož aby ho

snad jeho rival ještě někdy zkoušel parodovat. Ale tenisový svět, stejně

jako svět počítačových poblouzněnců sledujících YouTube v jednom

kuse, se bavit nepřestával.

Djokovičovým boxerským číslem v ringu melbournské tělocvičny, 

v němž se role hostesky musel zhostit slovenský trenér srbské tenisové

jedničky Marián Vajda, stejně jako třeba parodií reklamy na tenisové

rakety, v níž pochopitelně účinkuje krasavice Šarapovová.

Obdařen dokonalým hereckým kumštem, brilantní pamětí schopnou

do posledního detailu zachytit pohyb, mimiku i mluvu napodobova-

ných, uváděl Djokovič nejen své fanoušky do extáze, když spustil: „Ahoj,

jsem Maria Šarapovová. A jen s touhle raketou se cítím krásná. Prostě

jako žena.“ A televizní show, do kterých ho zvou v Římě, v Paříži i doma

v Bělehradě, mají o úspěch a sledovanost postaráno, jakmile se v nich

Djoker objeví. V italské televizi mu totiž nedělá problém si ve smokingu 

a s motýlkem u krku zapinkat na zmenšeném kurtu přes síť s populárním

bavičem Fiorellou, a to dokonce s pánvičkou na omelety v ruce. Ba co

víc, svého hostitele nechá srbský tenisový zázrak dokonce velkoryse vy-

hrát. Ve francouzské televizi se zase pustí do pěveckého čísla, aniž by 

ho museli do jeho oblíbeného šlágru I will survive dvakrát pobízet. Do-

konce ani v newyorské Metropolitní opeře neváhá při audienci u světově

proslulé sopranistky předvést, jak moc zpěv miluje a že mu není zatěžko

zazpívat kdykoli a kdekoli. Třeba přímo v opeře, a árii z Dona Giovan-

niho k tomu. Že si operní hvězda zacpávala uši a radila mu, aby se raději

věnoval tenisu, který ovládá přímo excelentně, není snad ani třeba do-

dávat.

Prostě komik. Klaun a šašek. Šprýmař. Rozený komediant. Anebo 

v jeho případě spíše Djoker. Srbský kluk se srdcem na dlani a věčným

Djokovič + Joker = Djoker 13
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optimismem v duši. Kluk, který už ve čtyřech letech zvedal nad hlavu 

své hračky či máminy hrnce, a představoval si, že místo nich drží v rukou

wimbledonskou trofej. Kluk, co se vydal z rozbombardovaného Běle-

hradu do světa, aby si ho podmanil a nakonec skutečně až na samý

Olymp došel. Kluk Novak Djokovič, co mu doma říkali Nole a ve světě

později Djoker.

Právě o něm je následující příběh.

14 Novak Djokovič – příběh tenisového krále
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Hračky jako wimbledonská trofej

Musela si ho v‰imnout. Mezi hordou stfiapat˘ch, sluncem osmah-

l˘ch klukÛ a holek prostû ne‰el ten ãernovlas˘ kluk s k‰iltovkou

naraÏenou aÏ na u‰i pfiehlédnout. Mûl v sobû nûco víc neÏ ostatní.

MoÏná je‰tû nedrÏel raketu tak pfiedpisovû jako oni, ale postfieh 

a cit pro svi‰tící míãky mûl takov˘ jako málokter˘ z jeho vrstev-

níkÛ. Disponoval také odhadem a intuicí. Hlavnû v‰ak z nûho sá-

lala obrovská zarputilost. Taková ta správná, pfiirozená, klukovská.

A vÛle.

OkamÏitû vycítila, Ïe je pro tenis pfiedurãen˘. Poznala, jak˘

talent v sobû skr˘vá. Hned se v nûm vidûla, protoÏe v sobû mûl

v‰echno a je‰tû nûco navíc.

Talent i vÛli. Touhu i zarputilost. Obrovskou umínûnost. Cíle-

vûdomost, jakou u jin˘ch nepozorovala. ChuÈ vyhrávat a mít nad

v‰emi navrch. Jednou se stát svûtovou jedniãkou.

r
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„Od dob Moniky Sele‰ové jsem takov˘ talent nepoznala. Nejvût‰í

ze v‰ech, co ná‰ tenis mûl,“ Ïasla srbská legenda Jelena Genãiãová,

kdyÏ na kurtech v horském letovisku v Kopaoniku chvíli sledovala

‰estiletého Novaka. A Ïe bûhem své aktivní kariéry a pozdûji trenér-

ského pÛsobení nûco vidûla a spoustu talentÛ objevila. Na teniso-

v˘ch kurtech, ale tfieba i na házenkáfisk˘ch palubovkách, neboÈ 

v obou sportech byla stejnû dobrá. S jugoslávskou Ïenskou repre-

zentací získala na premiérovém mistrovství svûta házenkáfiek, hra-

ném poprvé v sedmiãlenn˘ch druÏstvech a pofiádaném u nich doma

v Bûlehradû a Virovitci, bronzovou medaili. Jen mimochodem – na

‰ampionátu, odkud tehdej‰í ãeskoslovenské druÏstvo kolem Pavly

Bartákové, Vlasty âihákové, Aleny Hodesové, Kvûty Janeãkové 

a spol. pfiivezlo zlaté medaile, neboÈ mistrovství svûta vyhrálo. Ju-

goslávky skonãily tfietí, na ãemÏ mûla jednadvacetiletá Jelena Gen-

ãiãová znaãnou zásluhu.

JenÏe tenis mûl u ní navrch. I poté, co raketu definitivnû odloÏila

a vydala se na trenérskou dráhu. „Îivotní zku‰enosti a pfiirozen˘

instinkt, to jsou mé nejcennûj‰í devizy, které mû pro trenérskou

dráhu pfiedurãily,“ odpovídala uÏ respektovaná a tenisov˘m svûtem

uznávaná trenérka Jelena Genãiãová v rozhovoru pro francouz-

skou agenturu AFP na otázku, kde v sobû na‰la mimofiádné flui-

dum na jedineãné talenty, jeÏ nejen objevila, ale dopomohla jim aÏ

na vrchol. A není jich málo, nûktefií v˘raznû vystupují z dlouhé fiady

tenistÛ.

Dnes uÏ Ameriãanka se srbsk˘m pÛvodem a kofieny Monika Se-

le‰ová, ãtyfinásobná vítûzka Australian Open, trojnásobná vítûzka

French Open a dvojnásobná ‰ampionka z amerického Flushing

Meadows, jíÏ se nepodafiilo vyhrát pouze Wimbledon, i kdyÏ si 

v dvaadevadesátém finále zahrála.

16 Novak Djokovič – příběh tenisového krále
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Chorvatka Iva Majoliová, která záfiila jako teenagerka, takÏe ve

dvaceti vyhrála PafiíÏ, kdyÏ ve finále porazila o ãtyfii roky mlad‰í

Martinu Hingisovou a pfieru‰ila tak její sérii sedmatfiiceti vítûzn˘ch

zápasÛ.

Goran Ivani‰eviã, krajan Majoliové, jenÏ na rozdíl od Sele‰ové

slavn˘ Wimbledon na ãtvrt˘ pokus v roce 2001 ve sv˘ch tfiiceti le-

tech pfiece jen vyhrál, ba co víc – stal se vÛbec prvním hráãem historie,

kter˘ na lond˘nské trávû triumfoval, byÈ na ni vstupoval jen díky

divoké kartû pfiidûlené fieditelstvím turnaje tehdy aÏ 125. hráãi svûta.

A souãasn˘ velikán tenisového svûta Novak Djokoviã, jenÏ slavné

svûfience Genãiãové uÏ dávno pfiekonal, pochopitelnû dodává ple-

jádû lesk nejvût‰í.

r

Pfiitom tûÏko soudit, zda svou roli sehrála jen náhoda, Ïe se mal˘

Novak s budoucí trenérkou vÛbec potkal a vstoupil jí do cesty.

Djokoviã v ní vûfií. 

„Pokud se má v Ïivotû nûco stát, potom se to stane. Byl to prostû

osud,“ tvrdil a tvrdí i po letech.

Ona sama mínila, Ïe tomu spí‰e napomohly vlastnosti, které 

v sobû kluk DjokoviãÛ skr˘val a jeÏ v nûm odmaliãka cepovali ro-

diãe. A to tvrdû.

„Pozoroval nás pfies plot a mnû staãil v˘raz jeho tváfie. Zaujetí,

dychtivé oãi, nastraÏené u‰i snaÏící se zachytit kaÏdé slovo, které

jsem proná‰ela k tûm, jeÏ jsem právû trénovala. VydrÏel pfiitisknut˘

k drátûnce celé hodiny, jen aby mu nic neuniklo,“ vzpomínala

mnohokrát Genãiãová na kluka, kterého v Kopaoniku objevila 

a jenÏ zvedal nad hlavu své hraãky a vykfiikoval: „Jsem Novak Djo-

koviã a právû jsem vyhrál Wimbledon.“

Hračky jako wimbledonská trofej 17

001-183 Djokovic_145x205 mm QXP 7.x  1.8.16  9:49  Stránka 17



r

Tehdy tam je‰tû vládla hotová idyla, takÏe Kopaonik, vy‰perkovan˘

panoramatem horsk˘ch velikánÛ, doslova vzkvétal. Do vyhlá‰eného

rekreaãního letoviska i historického centra celé oblasti ve stejno-

jmenném národním parku na hranicích Srbska a Kosova pfiijíÏdûli

v zimû lyÏafii za neb˘val˘m pfiídûlem snûhu, kter˘ na zdej‰ích sva-

zích leÏí nûkdy aÏ do kvûtna. A od jara do podzimu sem zase mífiili

prominentní hosté z celé zemû za dvûma sty dny prozáfien˘mi slun-

cem. Prostû ideální místo pro podnikání. V‰ak i proto tam rodina

DjokoviãÛ z Bûlehradu, kde se jejich nejstar‰í syn Novak narodil,

pfiesídlila a v Kopaoniku se usadila.

Vyuãovali lyÏování, v pizzerii, která patfiila dûdeãkovi Vladimi-

rovi, se otáãeli od rána do veãera, kromû rychlého obãerstvení na-

bízeli náramnû dobré a daleko ‰iroko proslavené palaãinky. Podni-

kali v‰ichni spoleãnû. Srdjan Djokoviã s manÏelkou Dijanou, s níÏ

se poznal na lyÏafisk˘ch svazích, jeho bratr Goran a jeho Ïivotní

partnerka.

I Jelena Genãiãová si tam otevfiela svou ‰kolu, kde nabízela teni-

sové základy mal˘m a dávala lekce dospûl˘m. Také objevovala ta-

lenty... I malého Novaka.

r

„Nemohla jsem si ho nev‰imnout. Merãila jsem ho za plotem, kde 

v jednom kuse sledoval mû a vÛbec v‰echno dûní kolem. Nakonec

jsem to nevydrÏela. 

,Ty, kluku, jak se ti to líbí? Nechce‰ si to také zkusit? Pfiijít mezi

nás?‘ 

18 Novak Djokovič – příběh tenisového krále

001-183 Djokovic_145x205 mm QXP 7.x  1.8.16  9:49  Stránka 18



Pozvala jsem ho na kurt. Nad‰enû pfiik˘vnul a hned se hrnul

dovnitfi. 

,Jsem Novak Djokoviã, bylo mi pût, ale brzy bude uÏ ‰est, hraju 

v Bûlehradû a chci b˘t ze v‰ech nejlep‰í.‘ 

Pfiedstavil se bez jakéhokoli upejpání ãi studu. Ta jeho pfiímost se

mnû okamÏitû líbila. Zvlá‰tû kdyÏ jsem se ho zeptala, jak˘ sport má

rád a kam aÏ by to chtûl dotáhnout.

,V zimû lyÏuju a myslím, Ïe dobfie, protoÏe i tatínek s maminkou

dobfie lyÏovali a lyÏování tady i vyuãovali a vyuãují. Ale strejda Go-

ran s tetou jezdili je‰tû lépe, protoÏe závodili i za reprezentaci. Tfieba

bych mohl b˘t jednou jako oni. JenÏe já radûji fotbal a hlavnû tenis,

kter˘ jsem hrál uÏ doma v Bûlehradû. Tfii úplnû nové kurty máme

pfies ulici u na‰eho baráku, takÏe jsem na nich skoro pofiád. Proto

mi tenis tak jde. Jsem siln˘ a hodnû rychl˘, uvidíte. Budu svûtovou

jedniãkou. I Wimbledon jednou vyhraju.‘ Doslova mû uzemnil hned

po pozdravu,“ vzpomínala Jelena Genãiãová mnohokrát bûhem

hvûzdného vzestupu své nové star na to, jak jí sotva ‰estilet˘ kluk 

v tfiiadevadesátém roce v Kopaoniku do cesty ve‰el.

r

KdyÏ se objevil druh˘ den na první lekci, byla z nûho úplnû vedle.

A nejen proto, Ïe dorazil radûji o pÛl hodiny dfiív, neÏ mûl. 

„Nikdy jsem nic podobného nevidûla. Hned hlásil, Ïe od rodiãÛ

dostal samozfiejmû svolení, Ïe otec pfiijde, v‰echno domluví a Ïe on

uÏ je pfiipraven˘. PoloÏil na zem obrovsk˘ tenisov˘ bágl a sotva ho

otevfiel, úplnû jsem uÏasla. Mûl tam v‰echno... Raketu i ruãník, ná-

hradní triãko na pfievleãení i láhev vody, náramky na zápûstí a také

banán. Hotov˘ profík.

Hračky jako wimbledonská trofej 19

001-183 Djokovic_145x205 mm QXP 7.x  1.8.16  9:49  Stránka 19



‚Kdo ti to v‰echno sbalil?‘ Musela jsem se zkrátka zeptat.

,Nikdo. Já sám. Vidûl jsem v televizi Peta Samprase a zapamato-

val si, co v‰echno v báglu má. Víte, chci b˘t jako on. Je to mÛj vzor,

ale chci b˘t je‰tû lep‰í neÏ on,‘ pronesl, jako by to mûl nauãené.

Ale o nic takového ne‰lo. On prostû takov˘ byl. Odmaliãka. Pro-

to mû tolik zaujal.“

r

A kdyÏ se s raketou probûhl párkrát po kurtu, uzemnil ji rovnûÏ,

dokonce je‰tû víc neÏ slovy, která mohla povaÏovat za klukovské

fanfarónství. Rychl˘ byl a siln˘ také, v tom nelhal. Skuteãnû rych-

lej‰í, silnûj‰í a hlavnû obratnûj‰í neÏ jeho vrstevníci, protoÏe fotbal

a lyÏování pfiedstavovaly náramnû dobrou prÛpravu. A jaké mûl oãi

a postfieh!

„Ale on byl také obrovsky ctiÏádostiv˘, coÏ jsem poznala také

okamÏitû. A o svûdomitosti mû pfiesvûdãoval od chvíle, kdy jsem ho

do své ‰koly vzala. PokaÏdé dorazil první. PÛlhodiny pfiedtím, neÏ

jsme zaãínali, aby se sám nachystal a rozcviãil.

A trénovat chtûl víc neÏ jiné dûti. Pofiád v jednom kuse. KdyÏ mu

nûco ne‰lo nebo jsem mu vyt˘kala chyby, nenafrÀoval se jako

ostatní dûti. Sám pfii‰el a hned se ptal, jak je má napravit. Co má

dûlat, abych s ním pfií‰tû byla spokojená. Aby byl spokojen on sám.

I v tom byl jin˘. Zvlá‰tní a v˘jimeãn˘, Ïe mu nestaãila pochvala od

druh˘ch, ale Ïe ji chtûl dát sám sobû. KdyÏ zaãínal, stejnû jako kdyÏ

mnû rostl doslova pfied oãima. 

Tvrdím, Ïe hlavnû drsné podmínky, v nichÏ vyrÛstal a s nimiÏ se

den co den stfietával, mu pomohly. Nauãily ho zodpovûdnosti. Zo-

celily ho. Pfiimûly ho, aby si v‰eho váÏil. KaÏdého dne. KaÏdé ho-

diny na kurtu. KaÏdé radosti.“
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r

Dva tfii dny staãily Jelenû Genãiãové, aby se utvrdila v tom, Ïe ji

instinkt ani tentokrát nezklamal a Ïe se nem˘lila. NovakÛv v˘ji-

meãn˘ talent odhadla správnû. Po tfiech dnech se setkala s rodiãi

kluka, kterého právû objevila pro tenisov˘ svût.

„Máte jedineãné dítû. Úplnû zlaté. O Monice Sele‰ové jsem to

fiekla, kdyÏ jí bylo osm, o Novakovi to tvrdím uÏ v jeho ‰esti,“ pro-

hlásila pfied nimi a jak táta Srdjan, tak i maminka Dijana se dmuli

p˘chou.

Ostatnû, ktefií rodiãe by rádi nesly‰eli slova chvály, jeÏ se t˘kají

jejich potomkÛ?! Otec Srdjan jim naslouchal obzvlá‰È rád, pro-

toÏe si pfiedsevzal, Ïe z jeho kluka jednou nûco bude. Myslel sice,

Ïe z nûho vyroste lyÏafi anebo je‰tû lépe fotbalista, protoÏe sám fot-

bal hrával, a dokonce nastupoval za ligov˘ klub FC Trepãa Mitro-

vica. KdyÏ ale sly‰el z úst slavné a cel˘m svûtem respektované tre-

nérky podobné superlativy, nebylo co fie‰it. Z Novaka bude tenista.

A ten nejlep‰í na svûtû.

r

„My jako rodina toho o tenise moc nevûdûli. Vlastnû skoro vÛ-

bec nic. VÏdyÈ v Srbsku to byl sport odstaven˘ na vedlej‰í kolej. 

I o takovém ping pongu ãi lukostfielbû se toho vûdûlo víc. Ale kdyÏ

sama Jelena o klukovi prohlásila, Ïe ho povaÏuje za v˘jimeãnû ta-

lentovaného a pro tenis pfiedurãeného, dali jsme na ni,“ vzpomínal

na tehdej‰í rodinnou radu NovakÛv str˘c Goran, na jehoÏ slova

ostatní hodnû dali. A aby taky ne, kdyÏ to dotáhl ze v‰ech nejdál. 

V lyÏování nûco dokázal, stal se z nûho profesionál a projezdil kus

svûta. 
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„Jelena rozhodla, ona nás pfiesvûdãila. Pronesla tak silná slova,

Ïe jsem jim okamÏitû uvûfiil. Na cel˘ Ïivot,“ pfiiznal i NovakÛv otec

Srdjan.

„Uvûfiil jim tak silnû, Ïe od té chvíle byl Novak vÏdy a ve v‰em na

prvním místû. Musel mít to nejlep‰í. ·piãkové vybavení, jídlo, tre-

néry. Kam pfii‰el, tam okamÏitû hlásil, Ïe chce pro svého syna jen to

nejlep‰í, co je k mání. A pfiitom mu bylo jasné, Ïe oba mlad‰í Nova-

kovi bratfii tím trpí, protoÏe penûz jsme jako rodina zase aÏ tolik

nemûli. Ale on se ohánûl, jak jen mohl. Peníze si pÛjãoval, na dluhy

nekoukal, nepfiipustil, aby rodina poznala nouzi. Nedopustil, aby 

ji okusil Nole,“ pfiiznával str˘c Goran Djokoviã, Ïe v‰echno bylo

rázem podfiízeno objevenému pokladu, kter˘ si zaãala rodina h˘ã-

kat. V Kopaoniku, stejnû jako potom v Bûlehradu, kam se po letech

vrátila.

r

„Je‰tû jednu dÛleÏitou vûc, která se podílela na Novakovû for-

mování, je tfieba pfiipomenout. VyrÛstal ve váleãn˘ch letech, kdy

nám nad hlavou létaly stíhaãky a z nebe padaly bomby, kdy se

musel s rodiãi a mlad‰ími sourozenci schovávat v krytu a modlit se,

aby právû ten jejich nezasáhla exploze. Váleãné hrÛzy vidûl jako

kluk v‰ude kolem sebe, a proto o nich i po letech tak nerad hovofií.

Jisté v‰ak je, Ïe malého Novaka ovlivnily a zformovaly. I zodpovûd-

nosti, kterou si s sebou nese odmaliãka, ho nauãily.

Tréninkové morálce také, protoÏe pro nûj bylo nûãím tûÏko po-

psateln˘m, kdyÏ nálet skonãil a on mohl zase na kurt. Aby tréno-

val, trénoval a zase trénoval.

Proto se i v osobním Ïivotû li‰í od spousty jin˘ch velk˘ch tenistÛ

souãasnosti. I vztahem k tenisu a vydûlan˘m milionÛm se od nich
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odli‰uje, protoÏe jsem ho odmaliãka uãila, Ïe jestliÏe chce b˘t svû-

tovou jedniãkou, o níÏ tolik sní, nesmí nikdy dûlat tenis jen pro

peníze,“ popisovala Djokoviãova trenérka Jelena Genãiãová v jed-

nom z rozhovorÛ pro anglick˘ The Daily Telegraph první mûsíce 

z ‰esti let, které se sv˘m objevem proÏívala.

r

·est let, které spolu proÏili, neÏ sama Genãiãová usoudila, Ïe uÏ

mu jen tûÏko dá nûco navíc a Ïe by dvanáctilet˘ kluk prostû mûl jít

o ‰taci dál, v nûm zÛstalo silnû zakofienûno. Zvlá‰tû kdyÏ i s rodiãi

domluvila, Ïe nejlep‰í zastávkou by byla tenisová akademie nû-

kdej‰í jugoslávské tenisové legendy Nikoly Piliãe v nûmeckém

Oberschleissheimu na severu Mnichova.

Nikola Piliã, to prostû byl a je pojem. Pro nûkdej‰í Jugoslávii,

stejnû jako pro cel˘ tenisov˘ svût. Jako hráã, jenÏ se tfieba v tfiia-

sedmdesátém dostal aÏ do finále French Open a teprve tam prohrál

s Rumunem Iliem Nastasem nebo kter˘ tfii roky pfiedtím vyhrál 

s francouzsk˘m parÈákem Pierrem Barthèsem ãtyfihru na US Open.

Jako trenér, jehoÏ mnichovskou ‰kolou pro‰li Boris Becker, Mi-

chael Stich a celá fiada dal‰ích novodob˘ch hvûzd i hvûzdiãek. Ale

tfieba i jako nehrající daviscupov˘ kapitán, protoÏe jako jedin˘ na

svûtû dokázal vyhrát tolik cenûnou trofej pûtkrát se tfiemi rÛzn˘mi

druÏstvy – Nûmeckem, Chorvatskem a Srbskem.

A právû Piliãovu akademii Jelena Genãiãová vybrala, aby v ní její

svûfienec a chránûnec pokraãoval v tréninku. Zatímco malému

Novakovi vtloukala do hlavy, Ïe peníze nesmí b˘t nikdy tím hlav-

ním cílem, pro nûjÏ tenis hraje, neboÈ pak se nikdy vysnûnou svûto-

vou jedniãkou nestane, s jeho rodiãi uÏ samo sebou o penûzích
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mluvila. Musela, protoÏe nûmecká zastávka na cestû ke slávû nûco

stála.

U Novakova otce Srdjana v‰ak za svého malého chránûnce ni-

jak orodovat nemusela, natoÏ aby ho snad pfiemlouvala. On byl uÏ

tehdy pfiesvûdãen˘, Ïe z jeho syna jednou bude svûtová jedniãka.

„I mû pfiímo fascinoval svou nezlomnou vírou, kdyÏ pfii‰el, abych

se jeho syna ujal a vedl ho vzhÛru. VÛbec nepfiipustil, Ïe by se jed-

niãkou nestal. V Novakov˘ch devatenácti, kdy jsme se v PafiíÏi vÛ-

bec poprvé setkali a pfii French Open se o spolupráci nezávaznû

bavili, stejnû jako pfiedtím v necel˘ch tfiinácti, kdy ho vyprovázel

do Nûmecka. Nûco úÏasného, jak vûfiil v talent a nadání svého syna.

Jak byl pfiesvûdãen, Ïe mu dal takovou v˘chovu, Ïe z cesty za sv˘m

cílem nesejde a Ïe se jednou skuteãnû stane ‰ampionem. Jak byl

ochoten obûtovat v‰echno, aby jeho potomek mohl po nar˘sované

cestû kráãet,“ pfiipomínal i DjokerÛv slovensk˘ trenér Marián

Vajda, jak˘ obrovsk˘ dojem na nûho v roce 2006 setkání se Srdja-

nem Djokoviãem udûlalo a jak ho svou vírou nakazil.

„I kdyÏ zpoãátku jsem v‰echna ta slova bral s rezervovan˘m

úsmûvem, byÈ jsem vûdûl, jak mimofiádn˘m talentem mlad˘ Djoko-

viã je. Ale o vlastnostech, které mu v‰típila rodina a také jeho první

trenérka, jsem pochopitelnû aÏ tolik potuchy nemûl.“

r

V‰ak také Djoker na Jelenu Genãiãovou nikdy nezapomnûl. A vÛ-

bec v tom nebyly jen tenisové základy, jeÏ mu dala, skvûl˘ obouruãn˘

bekhend, kter˘ ho nauãila, cesta vzhÛru, po níÏ se s ním vydala.

KdyÏ vyhrál vÛbec poprvé Wimbledon, vedla jeho cesta za jeho

druhou mámou Jelenou. Aby jí ukázal, kam aÏ do‰el z kurtÛ 

24 Novak Djokovič – příběh tenisového krále

001-183 Djokovic_145x205 mm QXP 7.x  1.8.16  9:49  Stránka 24



v Kopaoniku, na nichÏ ho objevila. A také aby jí slíbil, Ïe se jednou

spoleãnû vyfotí s trofejemi ze v‰ech ãtyfi Grand SlamÛ, které urãitû

vyhraje.

UÏ to nestihl, protoÏe v ãervnu roku 2013 skvûlá tenistka i há-

zenkáfika, bájeãná trenérka s náramn˘m ãichem na nové talenty 

a v posledních letech i televizní moderátorka Jelena Genãiãová 

v sedmasedmdesáti letech zemfiela, a to právû v dobû, kdy se 

Djoker probíjel na pafiíÏsk˘ch dvorcích vzhÛru, aby koneãnû i Po-

hár mu‰ket˘rÛ pro vítûze Roland Garros získal, svou sbírku Grand

SlamÛ zkompletoval a koneãnû se s ní mohl vyfotografovat tak, jak

slíbil.
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Pařížské slzy pro anděla

Tajili to před ním. Nikdo se neprořekl. Ani před zápasem, ani v jeho prů-

běhu. I proto Djoker po dvorci tančil, radoval se a žertoval, když smetl ve

třetím kole Bulhara Grigora Dimitrova a kráčel turnajovým pavoukem

dál. Aby konečně i French Open vyhrál. Aby se přiblížil svému snu i snu

své první trenérky.

„Přijel jsem, abych i v Paříži zvítězil. To je můj cíl pro tuto sezonu,“ hlá-

sil Novak Djokovič, když do města nad Seinou dorazil.

Vycházelo mu to. V prvním kole vyprovodil Belgičana Davida Goffina,

ve druhém Argentince Guida Pellu, ve třetím kole Bulhara Grigora

Dimitrova. Právě toho Dimitrova, který necelý měsíc před Paříží vyřadil

světovou jedničku na turnaji v Madridu hned ve druhém kole. Sice ve

třech setech, ale i tak.

Proto se všichni kolem Djokera obávali, co s ním smutná zpráva udělá.

Dokonce i moderátora pařížského turnaje Fabrice Santora umluvili, aby 

se před ním na kurtu neprořekl a o úmrtí trenérky Jeleny Genčičové se

nezmiňoval. 

Všichni moc dobře věděli, jak těžce ho zvěst z domova zasáhne a po-

znamená. A oni přece chtěli, aby konečně triumfoval i na Roland Garros.
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Na dvorci před Djokerem zprávu o úmrtí jeho druhé mámy, jak sám

někdejší tenistku, házenkářskou reprezentantku bývalé Jugoslávie a úžas-

nou trenérku nazýval, utajili, v šatně už mu ji museli povědět. Bylo ne-

myslitelné dál ji tutlat.

Rozplakal se. Brečel jako malý kluk. Už toho na něho bylo za poslední

měsíce moc. Rok předtím mu během turnaje v Monte Carlu zemřel dě-

deček Vladimir, na němž moc a moc lpěl. Před prosincovým Turnajem

mistrů v Londýně se dozvěděl, že jeho otec Srdjan musí být hospitali-

zován na bělehradské jednotce intenzivní péče. Do třetice ho zasáhla

smrt milované trenérky, která ho tenisovému světu objevila a s níž se

měli tolik rádi.

„Promiňte, ale jsem strašně smutný,“ vzkázal žurnalistům, proč nepři-

jde na obvyk    lou tiskovou konferenci.

Prominuli. Chápali jeho smutek. A ani na něm moc nevyzvídali, když 

v osmifinále porazil Němce Philippa Kohlschreibera a poté ve čtvrtfinále

jeho krajana Tommyho Haase a opět před novináře předstoupil.

„Čas nic nezhojil, pořád je to pro mě šok,“ přiznával, jak těžce se

vyrovnává s tím, že už Jelenu nikdy neuvidí.

„Byla jako moje druhá máma. Výjimečná a pozoruhodná žena. Ne-

učila mě totiž jen tenis, s ní jsem se učil poznávat život a to, co je v něm

důležité. Zajímala se o všechno. Co ve škole, jak jsem zvládal výuku, jaké

úkoly mám a co za známky jsem domů donesl. A také co jsem jedl a pil,

kdy jsem šel spát a kdy jsem vstával. Četla mně poezii a přivedla mě 

k vážné hudbě. Objevila pro mě Puškina a klasiky ruské prózy. Naučila

mě, co život obnáší a jak žít. Po její smrti jsem si naplno uvědomil, jak

jsme malí na tomto světě. Byli jsme si tak blízcí, tolik mě toho naučila 

a dala. Pro tenis a hlavně pro život. Proto mám teď o motiv víc, abych

French Open vyhrál. Pro ni,“ svěřoval se Djoker.
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„Tolik si přála, aby právě na Roland Garros zvítězil. Když se naposledy

potkali, vrátil se s tím, že by Jelena moc toužila, aby jednou vzala do

rukou i trofej z Paříže. A on jí slíbil, že pohár přiveze,“ líčil americkým

novinářům Djokovičův slovenský trenér Marián Vajda, jak velkou touhu

v sobě jeho svěřenec skrýval.

V Paříži 2013 se však nenaplnila. Djoker vypadl po pětisetovém mara-

tonu v semifinále se Španělem Rafaelem Nadalem, takže o splnění slibu

se musel v dalších sezonách pokoušet nanovo.

„Byl to souboj titánů," komentovala průběh semifinále na sociálních

sítích tenisová legenda Martina Navrátilová.

„Byl to jeden z nejlepších zápasů na antuce, které jsem viděl. Nadal

sice v závěru moc jistě nevypadal, ale na antuce si prostě věří a měl i více

štěstí,“ přidával se se superlativy Švéd Mats Wilander.

„Skvělý zápas. Musím Novakovi pogratulovat, je to velký šampion 

a jednou na Roland Garros uspěje," rozpovídal se hned na kurtu vítězný

Španěl Rafael Nadal, který na French Open do té doby prohrál jediný 

z padesáti devíti zápasů, aby nakonec i v šedesátém, samozřejmě finálo-

vém, nad svým krajanem Davidem Ferrerem zvítězil a osmým pařížským

triumfem se zapsal navždy do tenisových dějin

Možná by to nedokázal. Třeba by to nesvedl, kdyby tolik odhodla-

ného Djokera nezasáhla zpráva o smrti jeho první, tolik milované tre-

nérky Jeleny. Nikdo totiž nerozsoudí, zda ho srazila, nebo až přespříliš

motivovala touha, aby pro ni získal slavný Pohár mušketýrů.

Ani sám Djoker toho nebyl a není schopen, i když z dopisu, který po-

slal do Bělehradu a jenž na pohřbu Jeleny Genčičové předčítala jeho

matka Dijana, se dá vyčíst mnohé.

„Byla jsi anděl a tvůj duch bude pořád se mnou,“ psal v něm zarmou-

cený Djokovič.
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Piličova škola života

Umluvila ho. Pofiád dokola mu opakovala, jak˘ v˘jimeãn˘ talent

chce do jeho akademie poslat, aby se Nikimu ukázal. V jednom

kuse svému chorvatskému pfiíteli meldovala, Ïe tomu klukovi je

sice teprve dvanáct a pÛl, ale umí toho daleko víc neÏ v‰ichni jeho

vrstevníci. Co vrstevníci, ani kluci o tfii ãtyfii roky star‰í na nûho

nemají. A v hlavû to má srovnané jako nikdo z tûch mlad˘ch. 

MoÏná ho pfiesvûdãila ze staré známosti, ale tfieba na tenisovou

legendu Nikolu Piliãe zapÛsobilo vyprávûní o tom, jak Jelena vzala

malého Novaka do bûlehradské televize, kde mûla své pofiady, aby

odpovídal na otázky dûtsk˘ch divákÛ.

„Jak˘ je tvÛj denní program?“ ptalo se jedno z dûcek.

„Dopoledne mám ‰kolu jako ty, odpoledne jdu trénovat a hrát

tenis, pak si udûlám domácí úkoly a zase hraju,“ odpovídal sedmi-

let˘ Novak.

„Je pro tebe tenis hrou nebo zamûstnáním?“ vyzvídal dal‰í mal˘

tazatel.

„Tenis je moje práce,“ uzemnil chránûnec Jeleny Genãiãové své

vrstevníky i dospûlé diváky u obrazovek.
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„Jak˘ je tvÛj cíl?“

„Chci se stát mistrem. Svûtovou jedniãkou. Vyhrát Wimbledon,“

pravil Novak bez sebemen‰ího zaváhání. Dokonce tak pfiesvûd-

ãivû, Ïe mu museli v‰ichni u televizí uvûfiit.

I Piliã moÏná po vyslechnutí této historky zavûtfiil a zaãal tu‰it, Ïe

v tom srbském klukovi nûco bude, kdyÏ ho Jelena tak vehementnû

doporuãuje. KaÏdopádnû na nûho zapÛsobila, protoÏe je‰tû po le-

tech ji dával k dobrému, kdyÏ na Djokera pfii‰la fieã. A stejnû tak

nezapomnûl nikdy pfiidat vzpomínku, jak do jeho akademie v Ober-

schleissheimu poblíÏ Mnichova dorazil dvanáctilet˘ kluk.

r

„Pfiijel do nûmecké zimy jen tak nalehko, pofiádné obleãení nemûl,

penûz také málo, dokonce ani bundu si ten kluk nedovezl, coÏ pfii-

‰lo mé manÏelce tak zvlá‰tní a podivné, Ïe tomu kluãinovi vymys-

lela pfiezdívku ‚Novak bunda‘,“ vzpomíná Piliã na první setkání 

s mal˘m Djokoviãem.

První dojmy zkrátka nic moc. Teprve kdyÏ zÛstal Novak v Nû-

mecku dva mûsíce sám odkázán pouze na sebe, Piliã poznal a po-

chopil, co se v tom klukovi skr˘vá. Zmûnil názor, kdyÏ vidûl, jak se

vyrovnává s Ïivotem v úplnû cizím prostfiedí a chodem akademie,

kter˘ byl pro jiné doslova zniãující.

Îe mu nedûlá problém koãovat. Dva mûsíce v Nûmecku a ãtvrt

roku doma v Srbsku. Dal‰í mûsíc zase u nûho v Mnichovû.

„Brzy jsem si uvûdomil, jaké kouzlo v sobû ten kluk má. A jakou

neuvûfiitelnou vÛlí je jeho dûtská mysl naplnûna,“ pfiiznal Piliã, jak

moc ho nov˘ mal˘ ãlen jeho akademie zaujal.
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I proto souhlasil, aby v ní zÛstal a vyuãil se tenisu tak, aby se 

z nûho stal jednou opravdov˘ ‰ampion.

„Nikdy jsem ale nefiekl, Ïe se stane ‰ampionem ‰ampionÛ. Îe 

z nûho bude jednou svûtová jedniãka. Podobné prognózy nemám

rád. To jeho otec do nûho podobné pfiesvûdãení pofiád vkládal. Kde

se spolu objevili, v‰ude mu opakoval: ‚Jsi lep‰í neÏ v‰ichni ostatní.

A bude‰ nejlep‰í.‘ Já bych podobná slova nepronesl, i kdyÏ bych se

teì mohl chlubit, jakou intuici a pfiedvídavost jsem od samého

zaãátku mûl. Tisíckrát jsem za toho ãtyfii a pÛl roku, co se u mû pfii-

pravoval, sice fiekl, Ïe má v‰echny pfiedpoklady pro skuteãnû vel-

kou mezinárodní kariéru, ale tím to konãilo. âlovûk totiÏ nemÛÏe

nikdy vûdût, co se stane, neboÈ na cestû k samému vrcholu existuje

pfiíli‰ nejistot,“ odmítl Nikola Piliã v jednom z rozhovorÛ pro nû-

meck˘ Der Spiegel roli proroka, kter˘ uÏ v Djokoviãov˘ch tfiinácti

pfiesnû vûdûl, kam aÏ to srbsk˘ talent dotáhne.

Ale talent v nûm cítil. Obrovskou vÛli, ctiÏádost a cílevûdomost 

v nûm objevil také okamÏitû. 

Byl proto ochoten slevit z tfií tisíc dolarÛ, které vyÏadoval od

jin˘ch ãlenÛ akademie. Vûdûl, Ïe pro Novakovu rodinu nebude

beztak snadné, aby synÛv pobyt i lekce hradila. V zemi poniãené

válkou, kde se velmi v˘raznû projevovala hospodáfiská krize, se

peníze vydûlávaly tûÏce.

„Mnohdy jsme nemûli doma ani sto dolarÛ, ale rodiãe se vÏdy 

o v‰echno postarali. Nikdy jsem netrpûl hladem, vÏdy jsem mûl

v‰echno, co jsem potfieboval. A hodnû lásky navrch, takÏe i proto je

pro mû rodina v‰ím,“ svûfioval se po letech sám Djokoviã.

r
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„Byly to pro nás skuteãnû hodnû tûÏké ãasy, protoÏe jsme nebyli

nijak bohatí. Mûli jsme sice pizzerii v Kopaoniku, ale pfiíjmy z ní

zdaleka nestaãily. Nûkdy vyná‰ela víc a jindy ménû, problém v‰ak

byl v tom, Ïe ‰lo o sezonní záleÏitost. A syn potfieboval peníze cel˘

rok. Na pobyt v akademii, na cestování, na turnaje, vybavení,“ pfii-

znávala Novakova matka Dijana, s ãím v‰ím se musela rodina

vyrovnávat a jak tûÏké pro ni bylo shánût prostfiedky, aby syn mohl

na cestû za sv˘m cílem pokraãovat.

„Oni se ohánûli skuteãnû, jak se dalo, a pracovali tvrdû od rána

do noci, jen aby pro syna sehnali peníze. UÏ v jeho deseti ho tady

v‰ichni povaÏovali za tenisov˘ fenomén a rodiãe by se pfietrhli 

a sedfieli, jen aby mu mohli zaplatit v‰echno potfiebné. 

U nás v Kopaoniku leÏí dlouho sníh, takÏe venku na kurtech se

hrát nedalo. Za tenisem se muselo pod stfiechu do haly a ‰tûstím

pro Novaka a jeho dal‰í tenisov˘ rÛst bylo, Ïe u ãtyfihvûzdiãkového

hotelu Grand sportovní hala stála. Hrál se v ní basketbal a také fot-

bal, ale kdyÏ se poloÏil na palubovku koberec, slouÏila i pro tenis.

Nebyla to v‰ak laciná záleÏitost, protoÏe pronájem pfii‰el na pûta-

dvacet nûmeck˘ch marek na hodinu, coÏ v dobách tehdej‰í hyper-

inflace byly veliké peníze. Oni je v‰ak pokaÏdé sehnali, jen aby

kluk mohl trénovat. Pfies den dávali lekce lyÏafiÛm, naveãer vyvá-

fieli, aby pak dlouho do noci obsluhovali hosty.

A to v‰echno jen proto, aby vydûlali peníze pro Novaka. Anebo

si je pÛjãili a zadluÏili se, jen aby mûl Nole v‰echno,“ vzpomíná na

rodinu DjokoviãÛ a malého Novaka starousedlík z Kopaoniku

Neboj‰a Komatoviã, kter˘ dûlal správce tenisov˘ch kurtÛ, na nichÏ

Djoker jako kluk vyrÛstal.

r
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„Pfii‰ly chvíle, kdy si manÏel musel pÛjãovat peníze od lichváfie na

vysok˘ úrok. Tak zle jsme na tom nûkdy byli. Nebrali jsme to nikdy

jako obûÈ, ale jako pomoc synovi, o nûmÏ jsme nezapochybovali,

Ïe jednou dojde zaslouÏeného vrcholu,“ pfiiznávala i maminka Di-

jana, Ïe synova tenisová kariéra byla pro rodinu v‰ím.

Ostatnû, i proto se vrátili do Bûlehradu, kdyÏ zjistili, Ïe v hor-

ském letovisku, kde se tvrdû projevily následky kosovského váleã-

ného konfliktu, by se NovakÛv rÛst zbrzdil, nebo dokonce zcela

ustrnul.

„NejenÏe jsme dál tvrdû pracovali, ale manÏel se snaÏil sehnat 

i sponzory a pfiesvûdãit je, Ïe se jim vyplatí do syna investovat, pro-

toÏe jednou z nûho nejlep‰í tenista urãitû bude a jim se pak v‰echno

vrátí. JenÏe i to bylo svízelné... Národní tenisov˘ svaz pfiíli‰ financí

nemûl, sponzofii se také nenechali pfiesvûdãit. Takov˘ch dûtí, jako

je ná‰ Nole, si zaãne spoleãnost v‰ímat a myslet na nû aÏ pozdûji.

Teprve kdyÏ zaãnou vyhrávat, získávat ocenûní a medaile.“

Pro rodinu DjokoviãÛ v‰ak byla budoucnost jejich Nola, jak

doma Novakovi fiíkají a jak se mu ve svûtû pfiezdívá, v‰ím. Proto

otcovy kroky vedly pfiímo do tenisového klubu Partizanu. Na jeho

dvorcích pfiece vyrÛstali Tipsareviã s Ivanoviãovou, takÏe usoudil,

Ïe pro syna bude Partizan tím nejlep‰ím.

„Ale chci pro nûho jen ty nejlep‰í trenéry a pochopitelnû i pod-

mínky,“ pfiipomínal hned pfii první náv‰tûvû, i kdyÏ moc dobfie

vûdûl, Ïe se bude muset ohánût daleko více neÏ dosud, protoÏe

synova pfiíprava a tréninky budou stát mnohem víc neÏ v Kopa-

oniku.

r
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Ale ohánûl se. A ohánûl se je‰tû víc, kdyÏ syn ode‰el do Nûmecka

do Piliãovy akademie, tudíÏ v˘daje zase narostly.

„Mal˘ Novak to v‰echno vnímal a dobfie vûdûl, proto ta jeho vÛle

a cílevûdomost. Sedûli jsme jednou s manÏelkou v restauraci na

obûdû, já dojídal ‰pagety, kdyÏ Novak pro‰el kolem nás a mífiil ke

kurtÛm.

,Nejde‰ nûjak brzy? VÏdyÈ do zaãátku tréninku zb˘vá je‰tû dva-

cet minut,“ uji‰Èoval jsem se pohledem na hodinky, Ïe já se nezpoz-

dil, a s pfiedstihem jde naopak on.

,Nebudu pfiece mrhat svou kariérou,‘ odpovûdûl nám kluk, jemuÏ

v té dobû bylo tfiináct a pÛl.

Nemohli jsme se z toho s manÏelkou je‰tû dlouho vzpamatovat,

protoÏe s podobn˘m pfiístupem jsme se u Ïádn˘ch dûtí v na‰í aka-

demii nesetkali,“ vykresluje Nikola Piliã, jak˘ jeho srbsk˘ svûfienec

byl a s jakou váÏností ke v‰emu pfiistupoval.

„Ale to nebyla v˘jimka, protoÏe on pfiicházel minimálnû o ãtvrt-

hodiny dfiív pokaÏdé. Aby se pfiipravil, rozcviãil, zahfiál, absolvoval

streãink a následnû nepromarnil ani minutu z tréninku,“ pfiidává

Piliã, aby byl obraz mladého Djokera dokonal˘.

r

Podobné stfiípky do mozaiky vzpomínek pfiikládají i jiní, ktefií 

v Piliãovû akademii Novaka poznali, pfiipravovali se s ním nebo ho

tfieba vedli.

„Jeden rok jsme absolvovali soustfiedûní v rakousk˘ch Alpách.

Opravdu tvrdé a nároãné soustfiedûní, protoÏe se tam trénovalo

skuteãnû tûÏce. V‰ichni se proto tû‰ili na venkovní party, v‰ichni se

na ni pfiipravovali. Jen Novak za mnou pfii‰el,“ vybavuje si pfii
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vyslovení jména Djokoviã nûmeck˘ trenér, manaÏer a také vysoce

postaven˘ tenisov˘ funkcionáfi Dirk Hordorff.

‚KdyÏ pÛjdu veãer ven, prospûje to mému tenisu?‘ poloÏil mi

otázku, kterou jsem dost dobfie nechápal.

‚Jen jdi. Pobav se, vypij si sklenku vína, odpoãiÀ si. Tvrdû jste

pracovali a zaslouÏíte si to,‘ pfiesvûdãoval jsem ho.

Nenechal mû ani domluvit.

‚Neptal jsem se, co by bylo dobré pro mû, ptal jsem se, jestli party

prospûje mému tenisu,‘ pfieru‰il mû a já se nezmohl na odpovûì,“ 

je i po letech konsternován kouã a zároveÀ viceprezident Nûmecké

tenisové federace Dirk Hordorff, jak tvrdû ‰el Djokoviã za sv˘m

snem.

r

„Cel˘ on. Ve‰keré jeho my‰lení a ve‰kerá pfiíprava smûrovala k to-

mu, Ïe bude jednou na vrcholu. A vÏdycky si byl jist˘, Ïe se tam

dostane. Pfiitom Ïádná arogance, namy‰lenost ãi nûco podobného

z nûho nevycházelo. Byl prostû takov˘. Jin˘ neÏ my ostatní,“ pfii-

znává Ernests Gulbis, jak moc se Djokoviã od sv˘ch vrstevníkÛ

li‰il. A od nûj samého obvzlá‰È, protoÏe o rok mlad‰í Loty‰, pochá-

zející z velice zámoÏné rodiny, která mu snesla v‰echno, naã jen

pomyslel, byl a je prav˘m opakem Djokera.

V‰ak se také netajil tím, Ïe tenis je pro nûho jen jednou velkou

zábavou a Ïe si chce pfiedev‰ím uÏívat Ïivota. Ve dvaadvaceti to

sice Gulbis dotáhl na jedenadvacátou pfiíãku v tenisovém Ïebfiíãku,

kdyÏ dokázal porazit tfieba i Rogera Federera a mnohokrát potrápil

i dal‰í hráãe ze samého v˘sluní, jenÏe kdyby se alespoÀ trochu

odfiekl zábavy, alkoholu, koufiení ãi noãního Ïivota, mohl b˘t da-

leko v˘‰.
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„Já jsem prostû prav˘ opak Djokera,“ smûje se pokaÏdé v˘ãitkám,

Ïe mûl na to prodrat se tam, kde figuruje jeho vrstevník a mnichov-

sk˘ spoluÏák Djokoviã.

Jen kdyby chtûl...

r

Djokoviã se na sam˘ vrchol prodrat chtûl a na nic jiného nemyslel.

„Jednou jsme odjíÏdûli na turnaj a Novak byl pochopitelnû u mini-

busu mezi prvními. Na‰lo se samozfiejmû pár opozdilcÛ, ktefií se

loudali a dorazili pozdû. UÏ jsme mûli b˘t dokonce na cestû, ale 

na jednoho sedmnáctiletého kluka se muselo ãekat. KdyÏ koneãnû

dorazil, nemusel jsem zasahovat ani já, ani nikdo z pfiítomn˘ch 

trenérÛ.

‚Pfii‰el jsi pozdû! Po‰kozuje‰ mou kariéru,‘ pustil se Novak, jemuÏ

bylo tehdy tfiináct a pÛl, do hráãe o tfii a pÛl roku star‰ího,“ pfiidává

Nikola Piliã dal‰í ze vzpomínek na srbského kluka, kterého mûl

rád jako vlastního syna.

„Právû pro jeho zarputilost a cílevûdomost, kterou jsem na nûm

tolik obdivoval. To, jak byl na tenis upnut˘ a byl ochoten mu dávat

úplnû v‰echno. V Ïivotû i na kurtu. Staãilo mu tfieba fiíct, Ïe mu

schází vláãnost v zápûstí a Ïe pokud ji zlep‰í, bude mnohem lep‰í

neÏ dosud. V té dobû uÏ byl mezi sv˘mi vrstevníky jedniãkou,

neboÈ jako ãtrnáctilet˘ se stal v roce 2001 trojnásobn˘m mistrem

Evropy. Na ‰ampionátu této vûkové kategorie vyhrál dvouhru,

ãtyfihru i soutûÏ druÏstev a je‰tû k tomu získal pro tehdej‰í Jugo-

slávii stfiíbro v soutûÏi druÏstev na mistrovství svûta juniorÛ.

Mnozí z jeho vrstevníkÛ by se po takov˘ch slovech cítili dotãení,

nûktefií by byli i uraÏení a dávali by to najevo. V jejich vûku, s Nova-

kov˘mi úspûchy a ambicemi urãitû. On byl ale jin˘. Trénoval tak
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dlouho a intenzivnû, aÏ se vláãnost jeho zápûstí zlep‰ila a na jeho

úderech to bylo okamÏitû znát.“

Piliãov˘mi radami a pokyny se fiídil mlad˘ Novak jako svat˘m

pfiikázáním. A tak tomu bylo ve v‰em. Tenisov˘mi lekcemi poãí-

naje a Ïivotosprávou konãe.

„Tfieba i jeho stravovací návyky a vÛbec jídelníãek, na kter˘ byl 

z domova zvykl˘, jsme museli upravit. KdyÏ se u nás objevil, tvrdil,

Ïe nemÛÏe jíst nic jiného neÏ pizzu a chléb. Anebo tu jejich ães-

nicu, coÏ je srbsk˘ sladk˘ chleba, na kter˘ byl z domova navykl˘.

Staãilo s ním v‰ak promluvit a vysvûtlit mu, Ïe správná Ïivoto-

správa, vhodn˘ jídelníãek a pravideln˘ pitn˘ reÏim jsou pro spor-

tovce stejnû dÛleÏité vûci jako samotná tréninková pfiíprava. Dal si

okamÏitû fiíct.“ Urãitû i proto, Ïe poznával, jak mu pobyt v akade-

mii svûdãí a na vysnûné cestû vzhÛru pomáhá.

Rok po prvním evropském zlatu pfiidal druhé v kategorii hráãÛ

do 16 let, vyhrál dva prestiÏní juniorské turnaje ve Francii, v ame-

rickém Miami triumfoval na turnaji Prince Cup urãeném pro osm-

náctileté, na turnaji ITF v Panãevu porazil soupefie dokonce o tfii

roky star‰í, neÏ byl on sám.

Tenisov˘ svût se uÏ nauãil vnímat a vyslovovat jeho jméno, pro-

toÏe mladiãk˘ Srb se dral Ïebfiíãkem vzhÛru. Po pûti absolvova-

n˘ch turnajích ITF na ãtyfiicáté místo mezi v‰emi mlad˘mi tenisty

svûta.

r

„Na‰e cesty se musely rozejít. Strávil u mû pfies ãtyfii roky, bûhem

nichÏ ohromnû vyrostl, tenisovû i my‰lením. Dokázal si vzít po-

uãení ze v‰eho, z rad, ale také z poráÏek.
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Na jednom z turnajÛ vypadl se star‰ím hráãem z Nového Sadu.

Nedalo mu to, hned po utkání jsme sedli a on ho rozebíral a analy-

zoval. PrÛbûh, hru protivníka i svou, chyby, jichÏ se dopou‰tûl.

Poãínal si tak dÛkladnû a preciznû, Ïe má Ïena, která je také Srbka,

soustfiedûnû poslouchala a nakonec prohlásila: ‚Mluví o tenise jako

ty. A stejn˘m zpÛsobem ho i analyzuje. Jste jím stejnû posedlí.‘

Mûla pravdu, Novak byl a je tenisem skuteãnû posedl˘, a proto

potfieboval jít zase dál.

Nemohl jsem s ním v‰ak nadále jezdit po turnajích jako dfiív a vû-

novat se jenom jemu. Mûl jsem svou ‰kolu a své Ïáky, o které jsem

se musel také starat. A on potfieboval nûkoho, kdo bude vést v˘-

hradnû jeho. Mûl v˘borné rychlé nohy, pruÏnost, dobrou koordinaci

pohybÛ, postfieh a odhad. K tomu v‰emu skvûlou pfiedvídavost,

která ho k cestû vzhÛru pfiedurãovala.

KdyÏ vám totiÏ po‰le soupefi míãek pfies síÈ dvousetkilometrovou

rychlostí, potfiebujete tu nejlep‰í motoriku, odhad a pfiedvídavost,

abyste ho zasáhli. Ani pfiíli‰ brzy, ani pfiíli‰ pozdû, ani pfiíli‰ vysoko,

ani pfiíli‰ nízko. A Novak obrovskou pfiedvídavost uÏ jako kluk mûl.

Je to dar, stejn˘ jako tfieba hlas. Proto jsem tvrdil a tvrdím, Ïe 

Djoker je na tom v tomto smûru stejnû jako Pavarotti na operním

pódiu,“ vyprovázel Piliã svého mladého svûfience a chránûnce na

samostatnou dráhu.

„Strávil jsem u nûho ãtyfii roky a nikdy na nûho nezapomenu. 

A budu mu za v‰echno cel˘ Ïivot vdûãn˘. Nûmecká pfiísnost, tamní

perfekcionalismus a dokonalá organizovanost naprosto v‰eho mû

nauãily, jak zvládat sám sebe,“ pfiiznával i Novak Djokoviã, Ïe lep‰í

‰kolu dostat nemohl. A nebylo rozdílu, zda ‰lo o ‰kolu tenisovou ãi

Ïivotní.
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Když i ohňostroj vyvolává trauma

Nerad se vrací do dětství. Tedy přesněji řečeno, nerad se vrací do let, kdy

spor o Kosovo, eskalující už po řadu dlouhých měsíců, přerostl v ote-

vřený válečný konflikt. Oni v něm žili. Malý Novak v něm vyrůstal. 

V Kopaoniku ležícím jen pár desítek kilometrů od hranic s Kosovem, 

v Bělehradě, kam se s rodinou v sedmadevadesátém roce přestěho-

vali, zrovna tak.

Nad hlavou jim den co den létaly stíhačky a bombardéry, zem se otřá-

sala explozemi, baráky se hroutily jako domečky z karet. Schovávali se 

v krytech i třeba dva týdny, modlili se, aby nálety vzdušných sil NATO pře-

žili, aby některá z bomb, jimiž letouny zasypávaly po tři dlouhé měsíce

celé Srbsko, neexplodovala právě v jejich blízkosti. Aby se břicha oblud-

ných šedivých bombardérů neotevřela a vypouštěné bomby, připomí-

nající při letu vzduchem roztančené dětské kuželky, neničily po dopadu

na zem všechno živé i neživé. Aby si nevybíraly novou a novou daň na

lidských životech.

r
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„Vzpomínám na své dvanácté narozeniny, které jsme slavili v betono-

vém krytu v domě, kde bydlela naše teta. Společně s námi se tam scho-

vávalo dalších dvacet rodin někdy i osmadvacet nocí v kuse.

Ten květnový den v devětadevadesátém se ale rozhoukaly sirény 

hned ráno a my museli prchat do úkrytu takovým kalupem, až maminka

upadla, udeřila se do hlavy a omdlela. Mladší bráškové se rozbrečeli 

a nebyli k utišení, protože letadla bombardující město burácela na ob-

loze stále silněji.

Víc než kdy jindy...

I ty příšerné F-117 mezi nimi byly.

Zdi domů se otřásaly a rezonovaly novými a novými explozemi, do

toho křik na smrt vyděšených lidí, úprk ulicí.

Opravdu ošklivý obraz. A pak ta úleva, když hluk ustal. Mohli jsme 

s bratry vyběhnout ven a křičet jako pominutí: ‚Jsme v bezpečí! Jsme 

v bezpečí!‘

Jednu výhodu ale pro nás ta ošklivá doba paradoxně přece jen měla.

Při náletech zůstávaly školy zavřené, takže pokud zrovna nehoukaly 

sirény, mohli jsme být od rána do večera venku na kurtech.

Přesto nemám ty vzpomínky rád. Zvláště když se pořád vrací. I teď.

Dodnes, když slyším třeba ohňostroje, vybavují se mi nepříjemné pocity,

kdy jsem se uprostřed každé noci při bombardování probouzel. Pořád

pociťuji trauma, když slyším velký hluk a rámus,“ přiznal Djoker v jed-

nom z rozhovorů, kdy se byl ochoten vrátit ve vzpomínkách do dětství 

a inkriminovaného roku 1999, jak citelně ho válečná léta poznamenala.

r

Jak hluboce se vryla do jeho paměti dětská léta v Kopaoniku, jehož okolí

se stalo v době vrcholícího válečného konfliktu permanentním terčem
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desítek a desítek náletů bombardérů NATO zaměřených na radarovou

stanici na samém vrcholu dvoutisícového Pančičova vrchu, stejně jako

na hotel Brzeće vzdálený necelý kilometr od letoviska, neboť velící gene-

rálové NATO žili v mylném přesvědčení, že právě ten se proměnil v zá-

kladnu srbského armádního velení.

„Zůstaly z něho jen ruiny. Rozbité a ohořelé trosky. Tak tomu bylo 

v celém Kopaoniku. Celé naše středisko zničila válka. Tenisové kurty, na

nichž malý Novak trénoval, se proměnily v chátrající úhor zarůstající ple-

velem a křovisky a rozpadající se před očima,“ ukazuje osmačtyřicetiletý

bývalý správce areálu Nebojša Komatovič návštěvníkům, kteří sem za-

bloudí, tři kurty, na nichž tenisový velikán Djoker začínal.

V Bělehradě, kam rodina Djokovičů z Kopaoniku přesídlila, si pro-

trpěla bombardování také, protože i srbské hlavní město bylo po dobu

osmasedmdesáti dnů vystaveno intenzivním náletům bombardérů. Pumy

dopadaly na armádní velitelství, průmyslové objekty, stejně jako na bu-

dovu a vysílač srbské státní televize nebo rezidenci čínského velvyslanectví.

Vzdušné síly NATO se zaměřily i na vojenskou školu v samém sousedství

tenisového klubu Partizanu. Na domy ve městě také.

A všude umírali lidé. I sestra Jeleny Genčičové při jednom z náletů

zahynula.

r

„Život ale musel jít dál, nebylo možné jen sedět doma, plakat a mod-

lit se. Zvláště děti jsme nemohli držet v jednom kuse mezi čtyřmi zdmi,

protože by to pro ně bylo ještě horší a otřesnější. Proto, jakmile ohlásily

sirény konec náletů, vyráželi naši kluci ven. Hlavně na tenisové kurty

hned přes ulici, kde jsme bydleli. Novak se svými bratry Markem a Djord-

jem tam byli často od rána do večera. V deset dopoledne z domu vypadli,
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v deset večer se vraceli,“ vzpomíná Dijana Djokovičová na týdny bom-

bardování a hrůzy, které si s rodinou prožívala.

„Nechávali jsme tehdy tenisové kurty pořád otevřené. Během náletů,

které trvaly od března do června nekonečných 78 dnů, sem děti mohly 

v jednom kuse. To proto, aby mladí mysleli i na něco jiného než na zvuk

sirén ženoucí je do krytů a bombardéry na nebi. Museli jsme jim pomoci

přežít,“ popisoval generální manažer tenisového klubu Partizanu Dušan

Grujič, jak to v bombardovaném Bělehradu vypadalo.

„Tenis byl skutečně jedinou věcí, která držela děti i nás vůbec při

smyslech,“ přiznal Novakův strýc Goran.

„Ty děti to drželo opravdu při životě. A všechny prožitky a zkušenosti

jim zároveň otvíraly oči. Formovaly a ovlivňovaly jejich budoucí život,“

cítila Novakova trenérka Jelena Genčičová, jak silně na její malé svěřence

válka působí.

„Hrůzně. V prvních dnech bombardování jsme zůstávali v jednom

kuse zavření v bytě, ale pak už jsme si ven troufali. A čím dál častěji, 

i když znějící alarm sirén a hukot bombardérů nepřestával být zlověstný.

Ale nějak jsme se utěšovali a uklidňovali tím, že když se naše okolí už

jednou cílem náletů stalo, neměly by se bombardéry vrátit zase až tak

brzy,“ doznává sám Djokovič.

„Určitě i díky válečným prožitkům a všemu, s čím se musel v dětství

vyrovnávat, je Novak tak silný,“ opakovaně připomínal Djokerův trenér

Marián Vajda, jak válečný konflikt a bombardování Bělehradu jeho svě-

řence na cestě k vrcholu silně ovlivnilo, utvrdilo a působilo na formování

jeho osobnosti. 
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Rodičovské přikázání: 
Jsi nejlepší. Ze všech nejlepší

Stoupal vzhÛru a tenisov˘ svût ho pomalu registroval.

UÏ jako patnáctilet˘ patfiil Novak Djokoviã v generaci sv˘ch vrs-

tevníkÛ ·panûla Rafaela Nadala, Angliãana Andyho Murraye,

âecha Tomá‰e Berdycha ãi tfieba FrancouzÛ Richarda Gasqueta 

a Gaëla Monfilse k v˘jimeãn˘m zjevením.

„Má podobn˘ herní styl jako Andy Murray, ale v m˘ch oãích je

v˘‰. Pfiedev‰ím pro víru v sama sebe, kterou v sobû skr˘vá,“ prohlá-

sil o mladém Novakovi uznávan˘ tenisov˘ expert Darren Cahill,

kdyÏ na nûm chtûli, aby prostudoval juniorské Ïebfiíãky a promluvil

o nejvût‰ích talentech, jimÏ patfií budoucnost.

„Pro mû je ten srbsk˘ chlapec dvojkou hned za Nadalem,“ vû‰til,

aniÏ by k tomu potfieboval kfii‰Èálovou kouli.

Samo sebou Ïe rodinu DjokoviãÛ takováto prognóza potû‰ila, jen

otec Srdjan z ní zase aÏ tak nad‰en˘ nebyl. Chtûl vidût syna je‰tû

v˘‰. Nepfiipustil, Ïe by jeho Novak nebyl ze v‰ech nejlep‰í. Îe by

on nemûl b˘t jedniãkou.
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„Ty jsi tady nejlep‰í ze v‰ech. Ty jim to dokáÏe‰,“ hustil do svého

potomka v‰ude, kam s ním pfiijel. A aã tenisov˘ samouk, jenÏ je‰tû

pfied pár lety o téhle hfie vÛbec nic nevûdûl a v‰echno zaãal pochy-

távat aÏ teprve od chvíle, kdy Jelena Genãiãová vyfikla své zlaté

proroctví, vÛbec nepfiipustil, Ïe by se mohl m˘lit. Îe by jeho syn na

Olymp nevystoupal.

r

„Novak byl sice uÏ jako kluk neuvûfiiteln˘ hráã, ale jeho táta Srdjan

byl je‰tû neuvûfiitelnûji posedl˘ pfiedstavou, Ïe se svûtovou jedniã-

kou skuteãnû stane. I proto byl pomalu proti kaÏdému v opozici,

proto do kluka v jednom kuse vtloukal, Ïe je lep‰í neÏ ostatní. 

Sám jsem pfiivedl do první svûtové stovky na ãtyfiicet hráãÛ, ale

nikdy bych se neodváÏil nûco podobného tvrdit, protoÏe tenisové

cesty b˘vají zrádné. To jenom Goran Ivani‰eviã, kter˘ malého No-

vaka do mé mnichovské akademie doprovázel a prvních pût dnÛ

tam s ním strávil, mnû pfiiãítá po letech nûco, co jsem nikdy ne-

vyslovil.

To Srdjan byl aÏ za hrob pfiesvûdãen o schopnostech, kvalitách,

talentu a síle svého syna. Co pfiesvûdãen˘, on byl svou vizí pfiímo

umanut˘.

Kdo by se mu ale ostatnû mohl divit, kdyÏ v téhle nevypoãita-

telné a dopfiedu neodhadnutelné ruletû zvané tenis na nûho vsadil

v‰echny rodinné Ïetony?!“ odpovídal v jednom z on-line rozho-

vorÛ se ãtenáfii ãasopisu Der Spiegel Nikola Piliã na dotaz smûfiu-

jící k Djokerov˘m zaãátkÛm v jeho akademii a ãtyfiem rokÛm, jeÏ 

v ní proÏil.

r
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Otec Srdjan chtûl syna tlaãit v˘‰ a v˘‰, uÏ mezi juniory z nûho chtûl

mít hvûzdu, ale pfiitom si sám moc dobfie uvûdomoval, jak moc je

limitují peníze.

Bolestné poznání.

Kruté procitání, kdyÏ se vracel z jednání s potencionálními spon-

zory, jeÏ se snaÏil pfiesvûdãit, Ïe investovat do synovy kariéry je

stejnû v˘hodné, jako spojit své jméno s mléãn˘mi v˘robky, srb-

sk˘m ovocem nebo spotfiebními produkty.

Kolik jen podobn˘ch schÛzek absolvoval, kolikrát se vracel s ne-

pofiízenou...

„Ale nevzdával se. Chodil na dal‰í a dal‰í. A pokaÏdé s pfiesvûd-

ãením, Ïe na toho pravého a hlavnû ochotného sponzora uÏ ko-

neãnû musí narazit a Ïe peníze pro Novaka zajistí.

A s na‰í tenisovou federací to bylo stejné. Nenechal se odb˘t, 

i kdyÏ mu tam v jednom kuse vykládali, Ïe s rozpoãtem dvou mi-

lionÛ dolarÛ si vyskakovat nemohou a prostû nemají na to, aby

zrovna na‰emu Novakovi nûco pfiihodili na pobyt u Piliãe nebo na

cesty po turnajích.

Byla to tûÏká doba. Velice tûÏká pro celé Srbsko i pro nás,“ vzpo-

míná NovakÛv str˘c Goran, kter˘ se jako laik rovnûÏ zcela ponofiil

do tenisu, aby to nakonec po letech dotáhl aÏ do kfiesla viceprezi-

denta Srbské tenisové asociace a fieditele Turnaje ATP v Bûlehradû,

s ãím v‰ím se musela rodina vyrovnávat.

„Nikdo se o nás nestaral, nikdo nám nic nedal. Zatímco Murray,

Nadal, Berdych i dal‰í vrstevníci na‰eho Novaka uÏ mûli své spon-

zory, anebo alespoÀ nûkoho v zádech, my byli na v‰echno sami,“

pfiipomíná s hofikostí, kterou nedokáÏe ani po letech skr˘vat.

„A pfiitom penûz pro Novaka bylo zapotfiebí stále víc a víc, proto-

Ïe rostl on i jeho v˘daje. Zaãal jezdit po turnajích, takÏe i cestovné
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a ubytování stálo hodnû, nemluvû o v‰em dal‰ím, co bylo zapotfiebí

a co se muselo platit. DrÏeli jsme v‰ak pfii sobû a potfiebné finance

pokaÏdé dokázali sehnat,“ vysvûtluje Novakova maminka Dijana,

proã je její syn na rodinu tak silnû fixovan˘.

r

Samozfiejmû Ïe nedostatek penûz mladého Nola limitoval. Pocho-

pitelnû Ïe i srbsk˘ pas pfiedstavoval v pováleãné dobû velik˘ handi-

cap, zvlá‰tû kdyÏ na jeho zemi byla uvalena klatba a Evropa i svût

na ni pohlíÏely v‰elijak. 

Nemohl si dovolit to, co ostatní. Nemûl na to, aby kfiiÏoval cel˘

svût, aby jezdil z jedné zemû do druhé, pendloval od mûsta k mûstu

a od turnaje k turnaji a zkou‰el ‰tûstí. Aby nahlíÏel pod povrch te-

nisového mumraje, okukoval, sbíral zku‰enosti a otloukal se jako

jiní. Tfieba právû jako o pouh˘ch jedenáct mûsícÛ star‰í Rafael Na-

dal nebo jen o sedm dnÛ pfied ním narozen˘ Andy Murray. Anebo

jako Francouzi Richard Gasquet s Gaëlem Monfilsem. Jako âech

Tomá‰ Berdych.

„Ale i tohle mu paradoxnû pomohlo, protoÏe vûdûl, Ïe si musí

vystaãit s tím, co má. Îe se s tím musí nauãit vyÏít a prorazit. Îe je

prostû odkázan˘ na sebe. Handicap promûnil ve svou pfiednost,“

pfiipomíná b˘val˘ nehrající kapitán srbsk˘ch nadûjí Jovan Liliã,

kter˘ na evropském ‰ampionátu ve Francii v roce 2003 a rok poté 

i v italské Veronû pfiivedl své mladé druÏstvo k primátu. Samozfiejmû

Ïe zásluhou Novaka Djokoviãe, kter˘ vyhrál v‰ech ‰est sv˘ch zá-

pasÛ.

„Zatímco my mûli v‰echno a Ïivotem a tenisem se hlavnû bavili,

on poãítal, co bude dobré pro jeho tenis a dal‰í kariéru. My byli
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sam˘ vtip, humor, mysleli na to, jak si co nejvíc uÏít, a o víc se ne-

starali. Novak nad v‰ím soustavnû hloubal a pfiem˘‰lel, neustále

nûco rozebíral, analyzoval a zvaÏoval,“ pfiiznává loty‰sk˘ tenista

Ernests Gulbis, Ïe v Piliãovû akademii se bûhem spoleãnû stráve-

n˘ch let oni dva s Djokoviãem li‰ili jako den a noc.

Zatímco jeho rodina nemûla o peníze nouzi, neboÈ otec byl v Lo-

ty‰sku v˘znamn˘m a hlavnû úspû‰n˘m investiãním podnikatelem,

maminka uznávanou hereãkou, takÏe synovi mohli dopfiát, naã si

jen vzpomnûl a ukázal, mlad˘ Novak musel poãítat a kaÏd˘ dolar ãi

euro obracet. I to ho formovalo a utváfielo. Pro Ïivot i pro tenis.

r

Objel tfii mládeÏnické turnaje Futures v Nûmecku a Srbsku, ale

neúspû‰nû. Zapadl mezi bezejmenné. Tvrdá rána. Kruté vystfiízli-

vûní. A pro otce Srdjana doslova ‰ok, protoÏe jeho syn byl pfiece

pfiedurãen k tomu, aby se stal nejlep‰ím z nejlep‰ích. A najednou

vypadne, sotva do turnajÛ vstoupí.

Îe by se nûco zadrhlo? Îe by naplánovanou cestu k vrcholu, 

o jejímÏ úspûchu nikdo nepochyboval, zaãaly provázet komplikace?

Îe by snad v‰echno, co Novak a jeho rodina tenisu obûtovali, mûlo

pfiijít vniveã?

Potfieboval jen ãas. Trochu dospût a dozrát. Pfiehoupnout se pfies

patnácté narozeniny a nakroãit k dospûlému vûku. Vrátit se domÛ

do Bûlehradu.

V ãervnu roku 2003 dostal divokou kartu na tamní turnaj Futu-

res. V prvním kole porazil svého krajana Madjarovskiho, figurujícího

v pavouku jako ãtyfika. V následujících dvou zápasech vyfiadil dal‰í

srbské tenisty Sebescena a To‰iãe, v semifinále âecha Pospí‰ila, aby
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putování zavr‰il vítûzstvím nad ·panûlem Victoriem Cesarem Fer-

rerem.

„Pamatuji si ho. Stejnû jako na zápas s ním, kter˘ jsem prohrál

6:4, 5:7, 5:7. Byl to jeho vÛbec první takov˘to turnaj. Pfiijel, nemûl

na kontû je‰tû ani bod, ale na ‰estnáctiletého kluka toho umûl aÏ ne-

uvûfiitelnû hodnû. Dvakrát jsem nad ním vedl 4:1, ale nestaãilo to.

Navrch mûl stejnû on,“ nezapomnûl ani po letech na první setkání 

s klukem DjokoviãÛ ãesk˘ tenista Jaroslav Pospí‰il.

Ten kluk DjokoviãÛ nakonec cel˘ turnaj vyhrál. SvÛj první tur-

naj v Ïivotû.

„Nastupoval jsem s jedin˘m cílem – dostat se pfies první kolo 

a získat první profesionální body. JenÏe já vyhrával a postupoval

dál a dál, abych nakonec získal titul. V mé vlasti. V mém rodném

mûstû. V‰echno to bylo nad plán a nad oãekávání, jeÏ jsem mûl.

Najednou jsem se pfiesvûdãil, Ïe mohu soupefiit s opravdov˘mi pro-

fesionálními tenisty. Co soupefiit, já najednou poznal, Ïe je mohu 

i poráÏet,“ nezapomnûl nikdy Djoker na své první velké vítûzství 

a také body, které ho vynesly na 767. místo svûtového Ïebfiíãku.

Neskuteãná promûna, která se s ním udála. Obrovská infuze

sebevûdomí a sebedÛvûry, kterou mu bûlehradsk˘ triumf dodal.

Za dva t˘dny se dostal na dal‰ím turnaji do semifinále, aby si 

stejné taÏení po dal‰ích ãtrnácti dnech zopakoval.

Novak se nauãil vyhrávat. A také poãítat, jak stoupá v˘‰ a v˘‰

juniorsk˘m Ïebfiíãkem i celosvûtov˘m pofiadím, neboÈ jako ‰est-

náctilet˘ konãil rok 2003 na 679. pfiíãce.

r
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Vzestup, o nûmÏ byl jeho otec skálopevnû pfiesvûdãen, ov‰em te-

prve zaãal. Byl v‰ak rychl˘, neboÈ mlad˘ Djoker se dral dopfiedu

nikoli po desítkách, ale rovnou po stovkách míst. A to si staãil

odb˘t i daviscupovou premiéru mezi dospûl˘mi, neboÈ v dubnu

roku 2004 dostal ve spoleãném druÏstvu Srbska a âerné Hory pfií-

leÏitost v utkání euroafrické zóny proti Loty‰sku. Stfietnutí v Bûle-

hradû uÏ bylo rozhodnuté, kdyÏ Djokoviã nastupoval na kurt proti

Janisi Skroderisovi.

Do historie nejslavnûj‰í t˘mové soutûÏe se sice jako nejmlad‰í

hráã nezapsal, neboÈ 11. dubna mu do dovr‰ení sedmnácti schá-

zelo dvacet dnÛ. Mohammeda-Akhtara Hossaina z Bangladé‰e ne-

trumfnul. Tomu bylo totiÏ v pfiedchozím roãníku 13 let a 326 dnÛ,

kdyÏ se objevil na dvorci a postaral se o zápis do statistik, kter˘ uÏ

nikdo nikdy nepfiekoná. Hned v následujícím roãníku bylo totiÏ

rozhodnuto, Ïe minimální vûková hranice daviscupového repre-

zentanta je stanovena na ãtrnáct let.

Pro Novaka v‰ak bylo podstatné, Ïe premiérové stfietnutí zvládl,

Skroderise porazil a jeho reprezentaãní t˘m postoupil do dal‰ích

kol, aby se nakonec pfies Portugalsko a Maìarsko dostal do sku-

piny A.

Znovu si potvrdil, Ïe dovede vyhrávat.

Zase poznal, Ïe je schopen poráÏet tenisty, ktefií se pohybují 

v tenisov˘ch kruzích vysoko nad ním.

Opût pfiesvûdãil o pravdivosti slov Darrena Cahilla, kter˘ uÏ v pat-

nácti na tom snûdém, ãernovlasém srbském klukovi oceÀoval skvûl˘

pohyb, aÏ neskuteãnou herní pfiedvídavost a parádní obouruãn˘

behkend, k nûmuÏ se uch˘lil na radu své první trenérky Jeleny

Genãiãové a kter˘ neustále zlep‰oval. Na challengeru v Budape‰ti,
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kde to z kvalifikace dotáhl aÏ k celkovému vítûzství, to ostatnû do-

kázal.

Doma v Srbsku, kde vyhrál turnaj Futures F5, zase. A v nûmec-

k˘ch Cáchách na dal‰ím challengeru zrovna tak.

Za jedin˘ rok pfieskoãil na Ïebfiíãku pût set míst, prodral se do

první svûtové dvoustovky a sezonu konãil jako 186. hráã svûta.

r

Mûl to b˘t ‰Èastn˘ a promy‰len˘ tah, kdyÏ rodinná rada rozhodla,

Ïe potfiebuje trenéra, kter˘ ho soustavnû povede, bude nápomocen

v dal‰ím vzestupu radami i zku‰enostmi, bude s ním koãovat svû-

tem a absolvovat turnaje. Mûlo jít o virtuózní tah, kdyÏ si vybrali

vyhlá‰eného a uznávaného Itala Ricarda Piattiho, ale záhy se uká-

zalo, Ïe tahle sázka prostû nevy‰la.

V dobû balkánsk˘ch sporÛ, obãansk˘ch válek a pfieÏívajících

nacionalistick˘ch vá‰ní mu srbská rodina DjokoviãÛ nemûla za 

zlé, Ïe zároveÀ vede Chorvata, to jí spí‰e vadilo, Ïe o osm let star‰í

Ivan Ljubiãiã, deroucí se do role svûtové trojky, má u Itala pfiednost.

A jak byl hlavnû otec Srdjan pfiesvûdãen, bylo tomu prakticky ve

v‰em. Nikdo mu nevymluvil, Ïe na jeho syna má tato dvojkolejnost

negativní dopad. Îe ho brzdí a sráÏí. Îe trenérsk˘ veterán Piatti

myslí víc na to, jak s Ljubiãiãem proniknout do první trojice, neÏ jak

z jeho syna udûlat jedniãku.

„Ono to ale prostû opravdu nemohlo fungovat, jak jsme si pÛ-

vodnû pfiedstavovali. Piatti je skvûl˘ trenér a dobr˘ ãlovûk, ale v jeho

roli bylo skuteãnû moc tûÏké pracovat se dvûma rozdíln˘mi hráãi,

jako jsme byli my dva. NatoÏ jim dávat stejnû,“ pfiiznal i sám Novak

Djokoviã, Ïe ‰lo nakonec o rozchod z rozumu.
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„Nebyl to pro mû hofik˘ rozchod, i kdyÏ jsem vûdûl, Ïe se z Nola

ãasem jedniãka skuteãnû stane. A jeho otec mû o tom nemusel vÛ-

bec pfiesvûdãovat, protoÏe za ta léta, co se v téhle branÏi pohybuji,

jsem hned poznal, Ïe jeho tenisov˘ v˘voj se ubírá správn˘m smû-

rem. Navíc z nûho vyzafiovala tak obrovská motivace, jakou jsem 

u jin˘ch hráãÛ necítil. A Ïe mnû jich nûco pro‰lo rukama,“ vyklá-

dal i Piatti bez jak˘chkoli vá‰ní a emocí v rozhovoru pro italsk˘ 

Il Giornale, kdyÏ se v kvûtnu s mlad˘m Djokoviãem roze‰li.

„Chtûli, abych se vûnoval jen a jen jemu, abych mu dával ve‰ker˘

ãas a rady. Abych se s Ljubiãiãem roze‰el, protoÏe v Novakovi se

vzhledem k jeho mládí a talentu skr˘vá daleko vût‰í potencionál, 

a je jen na mnû, abych ho naplno rozvinul.

Odmítl jsem. To prostû ne‰lo, protoÏe s Ivanem jsme byli aÏ pfiíli‰

propojeni. Bral mû nejen jako trenéra, ale i jako druhého otce. Ne-

‰lo to udûlat také proto, Ïe ,Ljubi‘ zrovna den pfiedtím porazil na

Roland Garros domácího Juliena Benneteaua. Poprvé v Ïivotû se

dostal do grandslamového semifinále.“

r

Novak se musel obejít bez Piattiho a rodinná rada hledala dál, o to

zarytûji a usilovnûji. Na sedmnáctiletém Nolovi bylo, aby budou-

cího trenéra pfiesvûdãil sv˘mi dosavadními v˘sledky, v˘hrami, dal-

‰ím vzestupem. 

A on skuteãnû plnil, co se od nûho ãekalo. Zaãal hned zaãát-

kem roku v australském Melbourne. Z kvalifikace se prodral do

prvního kola, jenÏe tam ztroskotal na pozdûj‰ím ruském vítûzi

Maratu Safinovi. Pak v‰ak vyhrál challenger v italském San Remu, 

na pafiíÏsk˘ch dvorcích postoupil do druhého kola, kde nestaãil 
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na Argentince Guillerma Coriu, kter˘ se rok pfiedtím dostal na Ro-

land Garros aÏ do finále.

A v Lond˘nû se probojoval ve Wimbledonu dokonce aÏ do tfie-

tího kola. Teprve v nûm ho vyfiadil Francouz Sébastien Grosjean.

Mlad˘ Novak uÏ sice nezdolával svûtov˘ Ïebfiíãek veleskoky po

stovkách míst, ale vzhÛru stoupal pofiád. Poprvé nakoukl do první

svûtové stovky, a kdyÏ pak v záfií na svém ãtvrtém grandslamovém

turnaji v Ïivotû zopakoval wimbledonské taÏení a i na US Open se

probojoval do tfietího kola, bylo jisté, Ïe první stovku uÏ neopustí.

Prohra s o ãtyfii roky star‰ím ·panûlem Fernandem Verdascem na

tom nemohla nic zmûnit. UÏ v ní figuroval. Natrvalo.

Poté, co v posledním velkém turnaji roku v pafiíÏské hale Bercy

porazil desátého hráãe svûta Argentince Mariana Puertu a vypadl

aÏ v osmifinále se ·panûlem Tommym Robredem, ocitl se dokonce

na 78. pfiíãce mezi stovkou TOP hráãÛ svûta. Patfiil vÛbec k nejmlad-

‰ím hráãÛm ze v‰ech.

Tenisov˘ svût uÏ nemûl pochyb, jak pronikavû bude nov˘ meteo-

rit na jeho nebi v pfií‰tích letech záfiit.
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Táto, na objímání je ještě brzy

Hnal se k němu okamžitě. To tak, aby ho táta neobjal první. Aby mu první

negratuloval. Vždyť na antuce v Amersfoortu vyhrál jeho Novak první

opravdu velký turnaj v životě a stal se mezinárodním šampionem Nizo-

zemí. A suverénně, protože pro trofej a finanční prémii dokráčel, aniž by

ztratil set.

Konečně se potvrdilo, co předpovídal, čemu od synových šesti věřil 

a o čem přesvědčoval všechny kolem sebe.

Všechno klukovi obětoval. Celý dosavadní život. A teď je to tady.

Vítězství, trofej z okruhu ATP, peníze. A také synův skok do první světové

dvacítky. Na vrchol už má blízko. Hodně blizoučko. Proto stisky a obětí,

proto vřelé gratulace. Dokázali to.

Teď už nebude muset chodit s prosíkem po sponzorech a žadonit, aby

pomohli a na synovu kariéru alespoň nějakým obnosem přispěli. Nebude

jim muset vykládat, že se jim všechno mnohonásobně vrátí, protože

jeho Novak jednou šampionem šampionů určitě bude. Už teď litují, že

ho neposlechli, nedali na něho a posílali ho o štaci dál.

Mizérie končí, rodina Djokovičů něco znamená. A bude znamenat

ještě víc, to ať si všichni zapíší.
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Teď už ani na odchod z rodného Srbska myslet nemusí, jako tomu bylo

ještě začátkem roku. Takovéto myšlenky se jim honily hlavou, protože už

pomalu nevěděli, jak dál. 

Mizerná doba. Ještě horší časy. Téměř všichni kolem tou myšlen-

kou načichli. Co doma? Jaké vyhlídky a perspektivy jim Srbsko nabízí?

Vždyť pomoci se nedočkali a nedočkají. A lepších časů? Kdo ví, kdy při-

jdou...

Teď se jim otvírá svět. Synovi i jim všem. Proč tedy volání nevyslyšet,

když by o jejich rodinu všude tolik stáli?

Jelena Genčičová s tím přišla a přidávala hned i argumenty a příklady.

Nejen Moniku Selešovou, ale i Jelenu Jankovičovou, Anu Ivanovičovou.

Stačí jen projevit zájem. Djokovičovu matku Dijanu tou představou na-

kazila. Vždyť nejen pro nejstaršího Novaka, ale i o čtyři roky mladšího

Marka a jedenáctiletého Djordje by se otevřel svět.

Otec Srdjan nechtěl, aby rodinné debaty prosákly za zdi jejich bytu,

ale i tak se jisté informace ven dostaly. A novináři se jich hned chytili,

protože pro ně to bylo téma jako hrom.

Djokovičovi opustí Srbsko. Mladý talent Novak si vybere novou zemi,

za kterou bude hrát, spekulovalo se na stránkách srbských i zahranič-

ních novin, ale také na internetových portálech. V Anglii došli dokonce až

tak daleko, že měli pomalu za hotovou věc, že se přestěhují na ostrovy.

Dokonce probírali, zda by se nenašli rodinní předci pocházející z ostrovů,

díky nimž by mohl srbský kluk ještě před dovršením devatenácti let zís-

kat britské občanství. A kdyby jen to – oni už si pohrávali i s představou,

že britskému tenisu spadne z nebe talent, který se stane nástupcem Fre-

da Perryho, a jednou pro svou novou zemi vyhraje Wimbledon.
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Ještěže sám Novak všechno utnul. Otec mu byl vděčný, když pronesl,

že nikam nechce. Že on i oni všichni jsou součástí Srbska a že je hrdý 

na to, odkud pochází.

„Opravdu jsem do jiné země přesídlit nikdy nechtěl, protože má zem

je součástí mého já, stejně jako jsem já součástí Srbska. A jsem na to

hrdý. Zažili jsme těžké časy, ale ty nás jen posílily,“ opakoval pak jeho

kluk ještě mnohokrát.

Teď už nemusí. Vyhráli Amersfoort a bude líp. I proto ty gratulace 

a vřelá objetí... Konečně si Srdjan mohl zhluboka vydechnout.

r

Syn ho ale zarazil.

„Chci to, co jsem chtěl už v šesti letech. Být světovou jedničkou. 

Až pak mi můžeš gratulovat,“ krotil nadšení a euforii, která nejen otce,

ale celou rodinu Djokovičů po Novakově vítězném tažení nizozemským

turnajem ovládla.

A on jím kráčel skutečně suverénně. Nejdřív se vypořádal s krajanem

Borisem Pašanskim, pak přišel na řadu Čech Tomáš Zíb, ve čtvrtfinále Fran-

couz Marc Giquel, v semifinále pak nedal šanci nasazené jedničce Argen-

tinci Guillermu Coriovi. Také finále zvládl, i když měl proti sobě copatého

Chilana Nicoláse Massúa, o osm let staršího olympijského vítěze dvou-

hry i čtyřhry z Atén 2004, který už jednou v Amersfoortu vyhrál. Teď měl

stejné ambice a choutky, jenže Novak je zkrotil. A zase ve dvou sadách.

Dutch Open pořádaný již od roku 1957 a konající se postupně v Hilver-

sumu, Amsterodamu a od roku 2002 na antuce v Amersfoortu vyhrál.

Jako třeba Jihoafričan Cliff Drysdale, Australan John Newcombe, domácí

vítěz US Open a báječný deblista Tom Okker. Jako legendární Argentinec

Guillermo Vilas, rakouský vítěz tenisové Paříže Thomas Muster. Anebo
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jako Maďar Balázs Taróczy, který na tomto turnaji triumfoval hned pět-

krát po sobě, což se nikomu jinému nepovedlo. Jako Češi Tomáš Šmíd,

Karel Nováček či Ctislav Doseděl, kteří tady v minulosti také vyhráli. Teď

je na seznamu vítězů i jméno Novak Djokovič.

Ale klukovi to nestačí. Chce víc. Vyhrávat další a další turnaje. Trium-

fovat na Grand Slamech. Být světovou jedničkou.

Dobře jsem ho cepoval. Správně vychoval, mohl být náležitě pyšný

táta Srdjan. Je skutečně synem svého otce. Klukem s těmi nejvyššími

ambicemi. Takovým, jakého jsem ho chtěl mít.

r

Byl to pro rodinu Djokovičů moc příjemný červencový týden v historic-

kém Amersfoortu. Příjemný i proto, že prize money na Dutch Open vy-

letěly ten rok na 323 250 eur.

Na Roland Garros vydělal Novak postupem do čtvrtfinále 149 590 do-

larů, teď k nim přibyl další slušný balík, 104 000 dolarů. Dokonce takový,

že rodina Djokovičů se může v tenisovém světě etablovat a začít podni-

kat, jak se na její ambice a touhy sluší a patří. Zvláště když Dutch Open

vyprší za dva roky licence a je na prodej. Rodina vycítila a zavětřila příle-

žitost. Otec Srdjan a jeho bratr Goran začali jednat.

Za nově vzniklé situace, kdy Novak stoupá na tenisovém nebi vzhůru,

už nebude tolik složité rozehrát partii, kdy se samotní sponzoři budou

předhánět v nabídkách. Srbsko přece v této době velkou událost potře-

buje, aby se světu patřičně ukázalo. Bělehrad je předurčen k tomu, aby

se tam turnaj ATP konal. Všichni najednou na tuhle výzvu slyšeli. Vláda,

ministerstva, státem vlastněná společnost Telekom Srbija.

Rodina Djokovičů licenci na turnaj patřící na okruhu ATP World Tour

do kategorie série 250 koupila a na čtyři roky ho přenesla do srbského
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hlavního města, než ho řídící organizace ATP nahradila v kalendáři se-

zony 2013 düsseldorfským Power Horse Cupem. Pochopitelně jako své

vlastnictví, a tudíž pořádané pod ředitelováním Novakova strýce Gorana.

A samozřejmě za účasti domácí hvězdy Novaka Djokoviče, který květ-

nový turnaj na otevřených antukových dvorcích klubu SRPC Milan Gale

Muškatirović vyhrál hned v premiérovém ročníku 2009 a dva roky poté

znovu.

Proto žádný div, že otevřený šampionát země tulipánů a větrných 

mlýnů představoval pro Novaka a celou jeho rodinu zlom. A pochopi-

telně nejen proto, že vytáhlý, černovlasý Nole vyhrál v Amersfoortu svůj

první velký turnaj v životě.

Táto, na objímání je ještě brzy 57
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Námluvy nad Seinou

·Èastné setkání, osudové pro oba. Pro Novaka stejnû jako pro slo-

venského trenéra Mariána Vajdu, kterého si rodinná rada Djoko-

viãÛ, v níÏ mûl samozfiejmû hlavní slovo otec Srdjan, vyvolila, aby

pokraãoval tam, kde Jelena Genãiãová zaãala, Nikola Piliã na ni ve

své akademii navázal a italsk˘ kouã Ricardo Piatti mûl cestu jejich

Nola k tenisovému v˘sluní zavr‰it. Mûl, ale nezavr‰il, protoÏe ne-

byl ochoten se vûnovat bezv˘hradnû jen jejich synovi, jak Srdjan 

s nelibostí pfiipomínal.

To odmítnutí a Italova neochota rozejít se s Chorvatem Ivanem

Ljubiãiãem mu nebyla po chuti. Nikdy si nezvykl, Ïe by se jeho

nabídky odmítaly. Zvlá‰tû kdyÏ pfiicházel s tím, Ïe pfiivádí budoucí

jedniãku svûtového tenisu. Hráãe, kter˘ bude jen a jen vyhrávat 

a jemuÏ se budou v‰ichni klanût.

Od Mariána Vajdy oãekával nûco podobného. Byl pfiesvûdãen,

Ïe slovensk˘ kouã se nebude ani chvíli rozpakovat a po nabídce

okamÏitû skoãí, Ïe se do ní zakousne a za boha ji nepustí. VÏdyÈ mu

servíruje hotov˘ poklad na stfiíbrném podnosu. 
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Sám se bûhem své kariéry dostal pfiece v Ïebfiíãku nejv˘‰ na 

34. místo, ale jeho syn Novak stoupá a bude stoupat v˘‰. Bude vy-

hrávat velké turnaje, Grand Slamy, stane se nejlep‰ím ze v‰ech.

Vajdovi se uÏ v Ïivotû nepo‰tûstí, aby za ním nûkdo pfii‰el a podob-

ného hráãe mu pfiivedl. VÏdyÈ dosud trénoval jen své krajany Ku-

ãeru a Hrbatého. Pravdou ale také je, Ïe i na úspû‰ích slovenského

daviscupového t˘mu se podílel, kdyÏ se pfies ·panûly, Holanìany 

a Argentince Slováci dostali aÏ do finále, kde teprve po velké bitvû

padli s Chorvaty. A se slovensk˘mi hráãkami v roce 2002 Ïensk˘

Fed Cup dokonce vyhrál.

Mûli ho prostû proklepnutého dÛkladnû a ze v‰ech stran. I to, Ïe

on, stejnû jako syn jsou z Ost bloku a Ïe si tedy budou rozhodnû

bliÏ‰í, neÏ kdyby Novaka vedl trenér ze západu, jaksi mezi fieãí 

Srdjan pfiipomnûl. To aby bylo obûma hned od zaãátku jasno, Ïe

jsou a budou na jedné lodi.

Nad‰ení z Novakova otce sálalo, byl pln˘ víry, jeho pfiesvûdãení

bylo nezlomné. Proto byl zaskoãen˘, kdyÏ slovensk˘ kouã nejprve

pátral v pamûti, co o mladém Novakovi vÛbec ví. Sly‰el sice, Ïe hrál

u nich v Bratislavû na challengeru a Ïe je talentovan˘, ale na vlastní

oãi ho tam nevidûl hrát. Párkrát si, pravda, od kolegÛ i lidí pohybu-

jících se kolem dvorcÛ vyslechl, Ïe mlad˘, vytáhl˘ Srb má v‰echny

pfiedpoklady dostat se vzhÛru a jednou tfieba figurovat i v první svû-

tové desítce, ale v éfie Federera a Nadala nikdo nevûfiil, Ïe by je

mohl z trÛnu sesadit. Byl pro nû prostû Tfietím princem. Tím tfietím

vzadu za ·v˘carem a ·panûlem.

NovakÛv otec v‰ak byl o své pravdû pfiesvûdãen a na Vajdovi

chtûl, aby synÛv talent rozvinul do samého maxima. Aby z nûho

udûlal velkého tenistu a zároveÀ stál po jeho boku vÏdy, v‰ude a ve

v‰em.
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V PafiíÏi, kde se na Roland Garros dostal ten rok Novak Djokoviã

aÏ do ãtvrtfinále, se oÈukávali, sondovali, domlouvali, aby se pfiece

jen dohodli, Ïe spolupráci vyzkou‰í.

Ve Wimbledonu na tfietím Grand Slamu sezony jim to docela 

klapalo. Novak se pfies Ameriãana Goldsteina, ·panûla Robreda 

a Rusa JuÏného dostal aÏ do ãtvrtého kola a teprve tam skonãil po

pûtisetové bitvû na raketû Chorvata Anãiãe nasazeného jako tur-

najová sedmiãka. Hodnû slu‰n˘ poãin kvitovan˘ Novakem, celou

Djokoviãovou rodinou a Vajdou samozfiejmû také. Je‰tû lep‰í pfií-

slib do budoucnosti, která se po vystoupení na trávû All England

Clubu r˘sovala nadûjnû. Zvlá‰tû kdyÏ z Lond˘na odjeli pfies ka-

nál do nizozemského Amersfoortu, kde mlad˘ Djoker vyhrál svÛj

první ATP turnaj v Ïivotû.

Zejména, kdyÏ se koncem ãervence dostal v chorvatském Umagu

na Vegeta Croatia Open aÏ do finále turnaje ATP World Tour, které

ov‰em musel po dvanácti odehran˘ch gamech prvního setu za ne-

rozhodného stavu 6:6 skreãovat, a turnajov˘ primát tak darovat

·v˘carovi Wawrinkovi.

Nevûdûl, co se s ním dûje. Padl vysílen˘ na kurt, lapal po dechu,

ztrácel vûdomí a svût se mu rozpl˘val pfied oãima. Jen nûkde v pod-

vûdomí vnímal, Ïe se nad ním sklání táta, kter˘ se k nûmu samo

sebou pfiihnal z hledi‰tû jako první, Ïe se ho pokou‰ejí zvednout

pfiivolaní doktofii, Ïe ho vleãou nûkam pryã... A do toho v‰eho

mámin náfiek a pláã. 

UÏ párkrát nûco podobného pocítil. Rok pfiedtím pfii premiéfie 

v PafiíÏi, kde sebral osmému nasazenému Argentinci Guillermu Co-

riovi úvodní set, ale jakmile do‰lo na tfietí sadu, najednou vnímal,
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Ïe je u konce se silami a Ïe ani raketu uÏ neudrÏí v ruce. A za ãtvrt

roku na US Open se s Francouzem Gaëlem Monfilsem schylovalo

k podobnému zmaru. Sesunul se na beton ve Flushing Meadow 

a ve tfiicetistupÀovém Ïáru, kter˘ byl umocnûn obrovskou vlhkostí,

se cítil jako velryba vyvrÏená na sou‰.

âtyfiikrát ho musel lékafi o‰etfiovat, aby se probral, vzchopil a zá-

pas vÛbec dohrál. Utkání sice vyhrál, pfiesto ho z kurtu místo po-

tlesku vyprovázel pískot, protoÏe diváci ho podezírali, Ïe natahoval

ãas, aby si odpoãinul a nabral síly.

Nemûli tu‰ení, jak moc zle mu bylo a jak bídnû se cítil. Podobnû

jako teì v Umagu. Pfiitom nikdo nedokázal vysvûtlit, co se s ním

dûje. Ani on sám nenacházel pro své stavy a vracející se kolapsy

odpovûì. ZaráÏející na tom v‰em bylo, Ïe na druh˘ den se zase cítil

náramnû.

Snad je‰tû víc trénovat? Pfiidávat si nové a nové dávky, aby vydr-

Ïel se silami? Vymûnit kondiãního kouãe? Mít k dispozici i mentál-

ního trenéra? Upnout se na jógu, meditace, psychickou prÛpravu?

Vyzkou‰el v‰echno a na ãas se jeho stav skuteãnû stabilizoval.

Zaãátkem fiíjna drÏel pod stfiechou v˘stavní haly ve francouzsk˘ch

Métách po finálovém vítûzství nad Nûmcem Jürgenem Melzerem 

v rukou onu trochu podivnou, ‰i‰atou, kfiiklavû zelenou trofej a ‰ek

s dal‰í docela slu‰nou ãástkou k tomu.

Nebylo to sice na Open de Mosel, jak se turnaj v Métach naz˘vá,

tak suverénní taÏení jako pár t˘dnÛ pfiedtím v Holandsku, protoÏe

v semifinále s Francouzem Grosjeanem set ztratil a ve finále s Mel-

zerem rovnûÏ, podstatná ale byla v˘hra a turnajové body do Ïeb-

fiíãku, jeÏ ho na konci roku vynesly na ‰estnáctou pfiíãku na svûtû.

T˘dny okukování, oÈukávání, vzájemného sondování a pozná-

vání skonãily, spolupráce a cesta vzhÛru Novaka Djokoviãe a jeho
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slovenského trenéra Mariána Vajdy mohla naplno zaãít. Ke ‰tûstí

obou. A k jejich spokojenosti rovnûÏ. K té, kterou od spolupráce 

s Mariánem Vajdou oãekával a v niÏ vûfiil otec Srdjan, mající v sy-

novû realizaãním t˘mu samozfiejmû moc a moc dÛleÏité slovo,

pochopitelnû také.

62 Novak Djokovič – příběh tenisového krále

001-183 Djokovic_145x205 mm QXP 7.x  1.8.16  9:49  Stránka 62



Pravda vyřčená dítětem

„Mluvit uměl a byl také velmi přesvědčivý, to se musí uznat. A kdyby jen

to. On byl doslova posedlý myšlenkou, že se jeho syn stane nejlepším 

z nejlepších. Že bude světovou jedničkou. Vykládal o tom s takovou

uhrančivostí, že jsem se nedivil, že svou vírou nakazil celou rodinu. Byl

svou vírou v dobrém slova smyslu doslova posedlý a od první chvíle se

snažil, abych se také takto nadchnul.

Přiznávám, trochu jsem se tomu smál. Jen uvnitř, pochopitelně, pro-

tože dát podobné pochybnosti najevo, Srdjana Djokoviče by se to hlu-

boce dotklo. Zřejmě by se i urazil, že o jeho synovi pochybuji, a jemu

nevěřím,“ vzpomíná pomalu v každém rozhovoru slovenský trenér Ma-

rián Vajda na první setkání s Djokovičovou rodinou, k němuž došlo v jarní

Paříži během turnaje na Roland Garros. Tehdy za ním přišli s nabídkou,

aby se jejich mladého Nola ujal a vedl ho jako trenér. Zejména otec 

Srdjan o tuto spolupráci moc stál.

„Nejdřív mi zavolal Djokovičův agent, a jestli prý bych se nechtěl na

toho srbského kluka přijet podívat do Paříže, kde právě hraje. Nevěděl

jsem o něm skoro nic. Dokonce jsem si musel vyhledat fotografii, abych

si jeho tvář vybavil a na turnaji ho poznal.
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Dva dny jsem se rozmýšlel, ale protože jsem byl v té době bez práce,

nakonec jsem se do Francie rozjel. I s dcerou, kterou jsem vzal s sebou.

Nejdřív jsem se samozřejmě setkal s Djokovičovým otcem Srdjanem,

to se ví. Líčil mi synovu cestu.

Vykládal o tom, jak už jako kluk zvedal nad hlavu hračky a vykřikoval:

‚Právě jsem vyhrál Wimbledon.‘

Že tu touhu v sobě měl odmalička a že v něm zůstala. Že za ní jde

pořád. Přidával reference od Jeleny Genčičové i Nikiho Piliče. Připomínal, 

že i oni v něm viděli a vidí budoucí světovou jedničku. Mluvil a mluvil, 

jen aby mě přesvědčil.

Na jednu stranu jsem obdivoval jeho zanícení a nezlomné přesvěd-

čení, současně jsem si ale říkal, kolik podobných proslovů, od stejně

zapálených a o talentu svých dětí přesvědčených rodičů, jsem už v ži-

votě slyšel.

Nějaké povědomí o mladém Novakovi už jsem sice měl, nejrůznější

reference, které jsem o něm vyslechl, jsem si také samozřejmě vybavil, 

i o tom, že se pohybuje na žebříčku někde kolem čtyřicátého místa, jsem

věděl, ale o tom, že by se z něho měla stát světová jednička, mluvil jen

jeho otec. Nadšeně. Tak, aniž by jen na zlomek vteřiny zapochyboval.

Aniž by připustil, že přes všechno odhodlání a oběti, které rodina synovi

snesla, je tenis tak nevyzpytatelný, že i nejlépe narýsovaná a sebelépe

umetená cesta se může zadrhnout a skončit.

Proto první, nač jsem se Srdjana ptal, bylo, co ode mne očekává.

Jakou představu o naší případné spolupráci má. Jak ji vidí a co se za jeho

nabídkou skrývá...

Nerozmýšlel se ani chvíli a hned se svým typickým jižanským tempe-

ramentem vychrlil, že o velkém talentu jeho syna není pochyb, ale že po-

třebuje někoho, kdo by o něj pečoval, rozvíjel ho a zveleboval. Že chce

nejen trenéra, ale i člověka, který bude Novakovi pomáhat s tenisem, ale
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i s životem. Který bude vždy a za všech okolností s ním a bude stejně

jako on přesvědčený, že vysněný Wimbledon jednou vyhraje a stane se

světovou jedničkou. Který ho dostane úplně nejvýš.

Líbila se mi ta představa, i když jsem z něho zase až tolik unesený

nebyl. Měl špatný servis, který mnohdy až příliš snadno ztrácel. Zdál se

mi pramálo agresivní. Takový syrový, nevybroušený, nedozrálý, ale také

ohromně vláčný, takže jsem si hned vzpomněl na Mečíře.

Když jsme sledovali jeho zápas na pařížské antuce a já pronesl, že má

slušný potenciál, dcera mě doslova uzemnila.

‚Musí ale zlepšit bekhend,‘ pronesla s upřímností, jakou v sobě mají 

a dovedou vyslovit jen děti. Bylo jí deset, ale já věděl, že má pravdu. Ale

když jsem pak Novaka poznal, přesvědčil jsem se, že to, o čem mluvil

jeho otec, v sobě skutečně má. Že v sobě skrývá nesporný talent, ale

nespoléhá jen na něj. Že nemá problém tvrdě pracovat, protože on sám

se chce stále zlepšovat. Že je sice jako každý kluk v jeho věku plný emocí,

ale že se od nich dovede oprostit, protože sám ví, že s emocemi se vy-

hrávat nedá. Že je mentálně silný a nesmírně odolný. Že nemá problém

plnit to, co se mu řekne, že žádné limity a hranice pro něho neexistují,

protože ty jsou tady jen proto, aby je zdolával a překonával.

Líbil se mi od začátku. Líbilo se mi hlavně jeho srdce tenisty. Měl jsem

z něho pocit, že jednou bude silný, jako býval Lendl. Nebyly to ani pro

jednoho z nás snadné začátky, protože i já cítil obrovskou zodpovědnost.

Veliký tlak také, to se ví. A rodičovské ambice jsou u Djokovičů nesmírné.

Nekouká se tam vlevo ani vpravo, jdou si za svým. Tvrdě. Někdy až přes-

příliš, i když oni to tak neberou. Rozpálí se, rozohní, ale za chvíli na

všechno zapomenou. I proto jsme si mentalitou tak blízcí. Občas to byl

obrovský nápor na psychiku, lhal bych, kdybych nepřiznal, že i já jsem

trpěl pochybnostmi. Práce mě ale bavila, dával a obětoval jsem jí všechno.

Vkládal jsem do ní celé srdce, přesto mě občas přepadla myšlenka, jak
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dlouho budu schopen Novaka vést profesně tak, aby se soustavně zlep-

šoval, jak dlouho ho dokážu motivovat, kdy přijde chvíle, kdy mě třeba

nahradí jiným trenérem.

Byly to podle mého během naší spolupráce, která nakonec vyplnila

celé desetiletí, docela přirozené otázky, jež jsem si kladl a na něž jsem si

odpovídal.

Ale zvládal jsem je. Vyrovnal se s nimi. Posílil jsem sám sebe, neboť

jsem se přesvědčil, jak relativní se jeví věci, jež se na začátku zdají nesko-

nalým problémem.

Připravoval a vedl jsem Novakovy tréninky. Pracovali jsme na servisu,

forhendu, bekhendu, přechodu na síť, na tom, aby se Novak stále tech-

nicky zdokonaloval. Musel jsem vymýšlet, jak soustavně zlepšovat jeho

fyzickou kondici. Jak ho psychicky připravit na zápasy a soupeře, kteří 

ho čekali. Působit na něho, aby si v době dospívání v hlavě všechno srov-

nával.

Mentální odolnost a pozitivní přístup měl sice v sobě odmalička, ča-

sem jsem dokonce začal tvrdit, že ho má zakódovaný v genech, ale i tak

nešlo nic opomenout. Pro mě to bylo o to svízelnější a komplikovanější,

neboť jako hráč jsem zrovna dvakrát dobrou psychiku neměl. Ale možná

právě proto jsme se naladili na stejnou vlnu... A dokonce rychle, protože

tenisový kolotoč běžel a čas nás oba hnal.“
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Rok velkých příslibů

Padl na betonov˘ kurt, serval ze sebe propocené triãko a hodil ho

mezi diváky. Jeho otec Srdjan udûlal v ãestné lóÏi Flushing Mea-

dows totéÏ. I jeho ko‰ile putovala mezi lidi.

Dokázali to. Jeho Novak si zahraje grandslamové finále. Poprvé

v Ïivotû! A v Americe k tomu! ·panûla Ferrera vyfiídil ve tfiech se-

tech, takÏe proã se bránit emocím? Proã neotevfiít ve‰kerá stavidla

euforii a radostnému nad‰ení?! 

Dole na dvorci, kde syn právû pfiedvádí ruskou krásku Marii ·a-

rapovovou, kterou si do jejich lóÏe také pozval a jeÏ se teì ve ved-

lej‰ím kfiesle nad jeho hereckou etudou potrhle hihÀá, stejnû jako

tady nahofie mezi nejvût‰ími prominenty a celebritami, které se na

semifinále US Open pfii‰li podívat. Copak jejich rodina nepatfií mezi

tenisové celebrity? CoÏpak si nemohou dovolit, co se jim zachce 

a co se jim zlíbí?! Co na tom, Ïe tady s nimi sedí ·arapovová a he-

recká legenda Robert De Niro, do jehoÏ restaurace chodili po celou

dobu turnaje veãefiet a kterého samo sebou také pozvali. Îe na

nûho lidé ze sousedních lóÏí tak nûjak divnû pokukují? Îe sice nic
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nefiíkají, ale pohledem jako by chtûli naznaãit, Ïe podobná gesta se

sem do New Yorku jaksi nehodí?

AÈ se dívají. AÈ si myslí, co chtûjí. Jejich Nola tady pfiece milují.

Co milují, Ameriãané po nûm ‰ílí a doslova ho zboÏÀují. ZboÏÀují

ho pro tenis, kter˘ tady pfiedvádí a jímÏ postupnû vyfiadil Nizo-

zemce Haase, âecha ·tûpánka, Argentince del Potra, jeho krajana

Monaca, ·panûla Moyu a teì i jeho krajana Ferrera. ZboÏÀují ho

kvÛli zpÛsobu, jak˘m hraje, jak˘ je a co v‰echno ve dvaceti dokáÏe.

Jak dovede celou Ameriku bavit.

Tfieba teì, kdy ho pfiímo na kurtu speaker a moderátor Michael

Barkan jen trochu popíchl, aby pfiidal je‰tû nûjakou parodii na své

tenisové kolegy a zkusil tfieba Nadala. Tribuny se mohou popukat

smíchy z toho, co jeho kluk tam dole pfiedvádí. V‰ak si ten aplaus 

a obdiv zaslouÏí a musí si ho uÏít. Koneãnû se totiÏ pfiiblíÏili k sa-

motnému vrcholu.

Dívali se na nûho jako na blázna, kdyÏ v synov˘ch ‰esti letech

mluvil o tom, Ïe to jeho kluk dokáÏe.

PovaÏovali jeho slova za projev fanfarónství a otcovské zasle-

penosti. Teì v‰ichni vidí, Ïe mûl pravdu. Z jeho Novaka je velk˘

tenista. A bude je‰tû vût‰í, o tom byl táta Srdjan pfiesvûdãen. VÏdyÈ

právû teì vkroãil do prvního grandslamového finále, o které se po-

kou‰el  tfiikrát od zaãátku roku. A tfiikrát marnû, protoÏe jeho austral-

ské taÏení v Melbourne uÈal v osmifinále Federer, v PafiíÏi ho zasta-

vil v semifinále Nadal a na wimbledonské trávû také. I kdyÏ jen

BÛh ví, zda by ho ten ·panûl zastavil, kdyby syn nemûl v tûle pfied-

chozí bitvy, jeÏ musel podstoupit a které se na nûm podepsaly, a to

dokonce natolik, Ïe ve ãtvrté sadû uÏ nemohl dál a s rozbolavû-

l˘m tûlem a nohou rozedfienou do masa byl nucen semifinále skre-

ãovat.
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Teì jim ale leÏí Amerika u nohou. Proto Novakovo triãko urãené

dívce, která na nûm mohla oãi nechat, cel˘ zápas nad‰enû tleskala

a tolik si pfiála, aby nad Ferrerem vyhrál a do finále se dostal.

Proto Srdjanova ko‰ile hozená mezi diváky.

r

Fungovalo to. UÏ koncem pfiedchozího roku a v tom novém zase.

Pfiijeli s trenérem Vajdou do Austrálie samozfiejmû s pfiedstihem,

aby se stejnû jako v‰ichni konkurenti pfiipravili na první vrchol

sezony.

Turnaj v Adelaide, patfiící uÏ od roku 1971 do okruhu ATP, jim 

k tomu mûl poslouÏit. Trochu je sice zaráÏel nov˘ systém, jenÏ hod-

lalo vedení ATP právû v Memorial Drive Parku experimentálnû vy-

zkou‰et a o nûmÏ nevûdûli, co si myslet.

Îádn˘ k. o. systém, jak je v tenise od nepamûti zvykem, ale na

úvod nejprve zápasy ve tfiíãlenn˘ch skupinách, z nichÏ vítûz po-

stoupí pfiímo do ãtvrtfinále. Nûco podobného jako na Turnaji mistrÛ,

kter˘ je ov‰em sv˘m zpÛsobem v˘jimeãn˘.

„Chceme zabránit, aby ‰piãkoví hráãi pfiedãasnû vypadávali, pro-

toÏe jejich úãinkování na turnaji zásadním zpÛsobem ovlivÀuje di-

váckou náv‰tûvnost a pochopitelnû i zájem televizních spoleãností,

a tudíÏ i tok financí,“ vyslechli si Djokoviã i Vajda vysvûtlení ‰éfa

ATP Tour Etienna de Villierse, proã k podobnému experimentu do-

chází a co by mûl tenisovému svûtu pfiinést.

Nedumali nad ním. Nepou‰tûli se do disputací, jestli novinka

zkou‰ená bûhem roku na jedenácti turnajích nûãemu prospûje.

Bylo jim jasné, Ïe v tenise se toãí neskuteãnû penûz, ale Ïe jich je za-

potfiebí je‰tû víc. A diváci, ktefií chtûjí vidût ty nejlep‰í z nejlep‰ích
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co nejãastûji, je tam pfiinesou. A televizní spoleãnosti také pfiihodí

pofiádn˘ balík, kdyÏ se nejvût‰í hvûzdy nebudou z turnaje poklon-

kovat hned v prvním ãi druhém kole, jako se to obãas stává.

Peníze, v nich to je. Ty se za experimentem skr˘vají pfiedev‰ím.

V‰em to nebylo po chuti, to se ví. Îádn˘ div, Ïe se tenisov˘ svût roz-

dûlil.

„Skvûl˘ nápad. Uvítají ho urãitû diváci i televizní spoleãnosti,

pomÛÏe hráãÛm i tenisu, jehoÏ sledovanost se tím je‰tû zv˘‰í,“ vy-

chvalovala zkou‰en˘ model svûtová dvojka ·panûl Rafael Nadal.

„Atraktivní a urãitû i pfiíjemn˘ model, protoÏe po jedné poráÏce

ãlovûk v turnaji nekonãí a nemusí se hned pakovat o ‰taci dál. Ales-

poÀ dva zápasy s kvalitními soupefii má zaruãené, coÏ tfieba pro mû

bylo v Adelaide hodnû dÛleÏité,“ pfiidával se ãesk˘ tenista Radek ·tû-

pánek, kter˘ se po pÛlroãním laborování s pochrouman˘mi zády

vracel právû na Next Generation Adelaide International zpátky na

kurty, a tudíÏ si chtûl zahrát co nejvíc. V singlu, kde mu mimocho-

dem nov˘ systém pomohl, neboÈ po prohfie s Ameriãanem Vincen-

tem Spadeou mohl dál pokraãovat, stejnû jako v deblu, kde se jeho

turnajov˘m parÈákem stal právû mlad˘ svûfienec slovenského tre-

néra Mariána Vajdy Novak Djokoviã.

V‰ichni ale pro experiment podobné nad‰ení nesdíleli...

„Tenis má své letité tradice, jichÏ by se mûl drÏet a neopou‰tût je.

Jeho v˘jimeãnost spoãívá právû ve vyfiazovacím modelu a ten by

mûl b˘t zachován,“ citoval kupfiíkladu ‰v˘carsk˘ Blick svého Ro-

gera Federera, kralujícího suverénnû tenisovému svûtu.

„Jsem proti. A v‰emi deseti, protoÏe to, co vedení ATP míní zkou-

‰et, nahrává jen a jen ‰piãkov˘m hráãÛm. Federerovi a Nadalovi

hlavnû, dal‰ím ale také. Motivací kaÏdého tenisty na svûtû je pora-

zit a vyfiadit ty nejlep‰í. To kaÏdého z nás pfiece Ïene dopfiedu...
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JenÏe s nov˘m modelem sice mÛÏete tfieba nad Federerem vyhrát,

ale stejnû vám to nepomÛÏe, protoÏe pak tfieba druh˘ den prohra-

jete vy a lep‰í pomûr setÛ nebo her rozhodne, Ïe postoupí stejnû on.

A komu a kolikrát se podafiilo tfieba loni Federera porazit? Co si

pamatuji, za cel˘ rok se to stalo jen pûtkrát. A to je‰tû jen Nadalovi

a mnû,“ citovaly tenisové portály, svûtové agentury a sportovní

stránky novin od Melbourne po Lond˘n Djokoviãova vrstevníka,

devatenáctiletého Brita Andyho Murraye.

Ale ani jeho ostrá slova pochopitelnû na situaci nic nezmûnila.

Pro rok 2007 generalita ATP rozhodla a podle pravidel se na vybra-

n˘ch jedenácti turnajích jelo. V rozpáleném a sluncem spalovaném

Adelaide jako na prvním z nich.

r

Lep‰í vykroãení do nové sezony si mlad˘ Djoker ani pfiát nemohl 

a jeho slovensk˘ kouã si nemohl pfiesvûdãivûji potvrdit, Ïe zvolená

pfiíprava funguje a pfiiná‰í v˘sledky.

Djokoviã vyprovodil v‰echny soupefie, ktefií se mu postavili do

cesty. Ve skupinû a poté mezi osmiãkou nejlep‰ích v dal‰ích vyfia-

zovacích zápasech, jeÏ na nûho cestou k tfietímu triumfu na okruhu

ATP ãekaly.

Pravda, Australan Chris Guccione, kter˘ se s divokou kartou do-

stal aÏ do finále, mu vzdoroval víc, neÏ se ãekalo. Tfii sety Djoker

potfieboval, aby ho v panující v˘hni nakonec udolal. O to vût‰í ra-

dost v‰ak mûl, kdyÏ po dvou hodinách domácího dvoumetrového

dlouhána porazil a pfiebíral trofej pro vítûze. Nikoli v triku, v nûmÏ

finále odehrál, ale pfievleãen˘ do dresu srbské fotbalové reprezen-

tace, jímÏ ho národní asociace obdarovala poté, co se v pfiede‰lém
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roce poprvé prodral do svûtové dvacítky. Samozfiejmû Ïe si v Ade-

laide neodpustil pfiíleÏitost se v nûm ukázat. Pochopitelnû, Ïe chtûl

demonstrovat pfiíslu‰nost k Srbsku a lásku ke své zemi. Jasnû Ïe

chtûl ukázat, Ïe triumfoval Djoker.

Po finále ãtyfihry, k nûmuÏ nastupovali se ·tûpánkem po necelé

hodinû, podobnou pfiíleÏitost nemûl.

Pût meãbolÛ sice dokázali v dramatickém duelu Jihoafriãanovi

Wesleymu Moodiemu a domácímu Toddu Perrymu odvrátit, s ‰es-

t˘m uÏ to nesvedli. Rozhodující set nakonec prohráli, finále v po-

mûru 4:6, 6:3, 13:15 také.

„Ale i tak to byl skvûl˘ t˘den a dvû skvûlá finále. Ale hlavnû v˘-

teãná pfiíprava na Grand Slam v Melbourne,“ rozpl˘val se Djoko-

viã nad vykroãením do sezony, která se pro nûho promûnila v rok

velk˘ch pfiíslibÛ.

r

Troufali si. Slibovali, Ïe na neotfiesitelné postavení ‰v˘carského su-

veréna Rogera Federera zaútoãí. 

Bylo jim sice jasné, Ïe ho z trÛnu nesvrhnou, ale chtûli jím ales-

poÀ zacloumat. Pofiádnû a dÛkladnû.

Chtûli jím otfiást natolik, aby si i svûtová jedniãka pfiipustila, Ïe

jsou tady a míní útoãit. UÏ v Melbourne na Australian Open a pak

samozfiejmû po cel˘ rok, kter˘ je ãekal.

·panûl Rafael Nadal, Kypfian Marcos Baghdatis, âech Tomá‰

Berdych, stejnû jako Srb Novak Djokoviã, Brit Andy Murray ãi

Francouz Richard Gasquet, ktefií se v Ïebfiíãku ATP sefiadili hned

za ním a do první svûtové dvacítky uÏ pronikli. ·panûl Nicolas

Almagro, ·v˘car Stanislas Wawrinka ãi tfieba dal‰í Francouz Gaël
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Monfils patfiící do ambiciózní generace dvacetilet˘ch mladíkÛ po-

chopitelnû také. 

Zaãali jim fiíkat mladé pu‰ky. Nebo také New balls, neboÈ i ve-

dení ATP si na novou krev vsadilo a v nastartované reklamní kam-

pani ji patfiiãnû vyuÏilo. V jednom kuse meldovalo, Ïe na scénu se

derou a trÛny míní bofiit zelenáãi. Tenisoví Ïraloci. Generace, od

které oãekává, Ïe ukonãí éru Federera a tûch, co ji s ním tvofiili 

a tvofií. Tfieba Roddicka, Nalbandiana, Corii, JuÏného a tûch, co

pfii‰li a co k vrcholu stoupali se ·v˘carem.

„V‰ichni mají obrovsk˘ potenciál, kaÏd˘ z nich uÏ je schopen

poráÏet ty nejlep‰í. Tfieba i mû. Nadal, stejnû jako Murray, Berdych,

Gasquet nebo v budoucnu i Djokoviã. Opravdu dovedou sehrát

skvostné zápasy, jenÏe Grand Slam trvající dva t˘dny je nûco úplnû

jiného neÏ bûÏn˘ turnaj. Hraje se totiÏ na tfii vítûzné sety,“ vzkázal

Federer v‰em mladíkÛm, ktefií si na nûho uÏ na Australian Open

troufali.

Mûl pravdu. V Melbourne se poÏírali navzájem a vypadávali

jeden po druhém. Kypfian Baghdatis, kter˘ se rok pfiedtím dostal aÏ

do finále, skonãil hned ve druhém kole. Wawrinka a Monfils ve tfie-

tím. Berdych, Gasquet, Murray a Djokoviã v osmifinále a Nadalovy

ambice uÈalo ãtvrtfinále. 

„Udûlal jsem v pfiípravû v‰echno, co jsem udûlat mûl, pfiijel jsem

do Melbourne neporaÏen˘ a po Adelaide i patfiiãnû sebevûdom˘,

líbilo se mi tady a dokázal jsem, Ïe jsem se hodnû zlep‰il. MÛj ãas 

v Austrálii ov‰em teprve pfiijde,“ nechal se sly‰et Djokoviã, kdyÏ ho

v osmifinále vyfiadil ve tfiech setech právû Roger Federer. Právû ten,

kter˘ ambiciózní mladíky varoval, Ïe Grand Slam je nûãím jin˘m

neÏ bûÏn˘m turnajem. V Melbourne to dokázal JuÏnému i Djoko-
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viãovi. Australian Open znovu vyhrál a demonstroval tak, Ïe jeho

éra zatím nekonãí.

Opravdu ale jen zatím, protoÏe za ãtvrt roku po turnaji v kali-

fornském Indian Wells bylo v‰echno jinak. Po dlouh˘ch tfiech le-

tech Federerova vláda skonãila. Tfii roky po sobû tady ·v˘car kralo-

val a z turnaje, patfiícího do devítidílné série ATP Masters 1000, si

pfiipisoval maximální poãet bodÛ do Ïebfiíãku. Tentokrát v‰ak

vypadl hned v úvodním kole s Argentincem Guillermem Cañasem,

vracejícím se na kurty po dopingovém skandálu a patnáct mûsícÛ

trvajícím trestu.

Mladí Ïraloci pfiíleÏitost vyuÏili. NejenÏe jeho trÛnem zaclou-

mali, ale dokonce ho z nûj sesadili. Tedy nejambicióznûj‰í a v té

dobû nejsilnûj‰í z nich ho sesadil. ·panûlsk˘ svalovec Rafael Nadal. 

Po pÛldruhém roce ukonãil ãekání na devatenáct˘ primát v ka-

riéfie, ve finále porazil Novaka Djokoviãe a dva a pÛl mûsíce pfied

jednadvacát˘mi narozeninami zaãal tenisovému svûtu kralovat on.

r

I Djoker se v‰ak na turnaji v Indian Wells, patfiícím po Grand Sla-

mech k nejnav‰tûvovanûj‰ím na svûtû, radoval. Z finálové úãasti,

tuãného ‰eku a hlavnû z bodÛ, které ho poprvé v kariéfie katapulto-

valy do první desítky. Radoval se také z toho, Ïe ho pfiímo na kurt

pfii‰el dekorovat a ke druhé pfiíãce mu gratulovat Boris Becker. 

„Páni, vy uÏ jste vyhrával, kdyÏ mû máma je‰tû kojila a dívala se

pfiitom v televizi právû na vás,“ rozesmál Djoker nûmeckou legendu,

která stejnû jako on nav‰tûvovala Piliãovu mnichovskou akademii,

aby nakonec vystoupala na sam˘ tenisov˘ Olymp.
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„Já se tam dostanu také,“ zapíchl devatenáctilet˘ Nole svÛj uhran-

ãiv˘ pohled i do Beckera, jemuÏ neopomnûl pfiipomenout, Ïe svÛj

sen má navzdory prohfie s Nadalem pofiád pfied oãima. Nebo moÏná

právû pro onu prohru.

r

Na tu pusu uÏ si netroufnul, i kdyÏ by mu ji stra‰nû rád vlepil. 

A nejen proto, Ïe tady na Floridû vyhrál tak suverénnû, jako to do-

kázal jen jedin˘ velikán pfied ním. Stejnû jako Ivan Lendl v roce 1989

neztratil ani on na cestû za vítûzstvím ani set, a pfiitom se mu na 

druhé stranû dvorce postavili Lopéz, Nadal, Murray a ve finále Ca-

ñas, co dvakrát bûhem jediného t˘dne odstavil z turnajÛ jedniãku

Federera.

Nejdfiív v Indian Wells úãast ve finále a teì v Key Biscayne turna-

jov˘ primát. V‰ak i proto ho Butch Bucholz nazval novou hvûzdou

svûtového tenisu, jen co mu podal sklenûnou trofej. Uznalá fieditelova

slova ho rozpumpovala natolik, Ïe se uÏ uÏ chystal podûkovat mu po-

fiádnou pusou. Takovou tou od srdce, jakou umí jen kluci z Balkánu,

fiehtal se na celé kolo. ·oumenskou, kterou by od nûho urãitû vzal.

Nakonec se ale Djoker zarazil. Staãilo, co se navyvádûl pfied ma-

lou chvílí. Jak rozpumpoval publikum, kdyÏ z amplionÛ znûl song

od Prince a The Revolution Let’s go crazy. Jak hodil mezi diváky své

Ïluté triko, sleãnu hned v první fiadû podaroval raketou a v bláznûní

by pokraãoval neb˘t toho, Ïe televizní pfienos nekonãil a kamery

ho pofiád sledovaly. Tak alespoÀ nátepníky je‰tû letûly mezi lidi.

„Ale já bych neskonãil. I úpln˘ stript˘z bych pfiedvedl. Klidnû

bych jim hodil i tren˘rky, boty a vÛbec v‰echno, co jsem na sobû

mûl. Tedy, neb˘t tûch kamer,“ vy‰iloval devatenáctilet˘ Djokoviã

po nejvût‰ím triumfu, kter˘ aÏ dosud v kariéfie zaÏil.
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