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José María Olazábal:
Evropa zažívá zlaté časy

Zdroj: Isifa

Dovede evropský kapitán José María Olazábal
svou posádku k obhajobě trofeje?
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Ve vzdálené Jihoafrické republice odstartoval José María Olazábal svou golfovou sezonu,
ve které ale nebude jeho prioritou honit se za body do světového žebříčku. Vrchol
zažije na sklonku září, kdy v roli kapitána povede evropský rydercupový tým do bitvy
proti Spojeným státům americkým. A dlouho dopředu avizoval, že jména svých žolíků
oznámí v pondělí po skončení turnaje Johnnie Walker Championship v Gleneagles.
Pondělí 27. srpna bude z pohledu Evropanů rozhodující. Ten den se zkompletuje
dvanáctičlenná posádka, která odjede do
zámoří a ve dnech 28. až 30. září bude
na hřišti Medinah Country Club v Chicagu
usilovat o obhajobu jedné z nejcennějších
sportovních trofejí.
Olazábal se volbou termínu, kdy oznámí
jména dvou hráčů, jimž udělí divokou
kartu, chce vyvarovat lapsusu, kterého
se před dvěma lety dopustil jeho

turnaje v Hong Kongu jsme zaznamenali
výrazné zlepšení. Konečně mohu trénovat
trochu víc, jsem na hřišti, cvičím. Nemohu
sice vzpírat činky a nakládat si kdovíjakou
zátěž, ale už mohu běhat a věnovat se
podobným aktivitám, což bylo v uplynulých třech letech prakticky nemyslitelné.
Znamená to, že se pomalu můžete připravovat podle vlastních
představ?

Myslím, že evropský golf zažívá zlaté časy, je to naše
nejlepší období v historii. Dost se to podobá situaci
z konce 80. a začátku 90. let minulého století, kdy
jsme tu měli Seveho a Woosieho, Nicka, Bernharda
a Sandyho, naši Velkou pětku.
předchůdce a jinak uznávaný kapitán
Colin Montgomerie. Ten tehdy oznámil
nominaci ještě před skončením posledního nominačního turnaje v USA. „S ohledem na to, co se stalo v roce 2010, by
bylo nefér oznamovat konečnou nominaci s předstihem, protože na PGA Tour
ještě mohou zabojovat hráči na hranici
nominace,“ podotýká Olazábal.
Už jen kvůli tomuto kroku mají mnozí
za to, že Španělova mise bude úspěšná.
Ostatně jeho volbu jednomyslně posvětili
i hráči, což si José María velmi považuje.
I když je Olazábal stále aktivní na túře
a na svém kontě má sedm startů v Ryder
Cupu jako hráč, v žádném případě se člen
Golfové síně slávy neupínal k myšlence,
že by se v Medinah představil v roli hrajícího kapitána. Nic na tom nemění fakt, že
se po období, kdy jej sužovaly zdravotní
problémy, začíná znovu čile „ohánět“
golfovou holí.
Nemohu náš rozhovor začít jinak než
dotazem na aktuální zdravotní stav.
Lepší se to. Občas samozřejmě pociťuji
ještě nějakou bolest, ale od loňského

Postupně si v tréninku přidávám, mohu
na sobě pracovat. V zimním období jsem
se sice nemohl tolik věnovat krátké hře,
ale to souviselo hlavně s počasím, jaké
v Evropě tou dobou panuje. V podstatě
mám golf na programu každý den, což je
dobré znamení.
Začátek roku, kdy jste zavítal do
Jihoafrické republiky, vás musel
povzbudit. (Pozn. red. – Z Volvo
Golf Champions si Olazábal odvezl
6. místo.)
Ano, bylo to povzbudivé. Každý hráč vítá,
když na začátku roku získá potřebné sebevědomí. Startovní pole sice bylo méně
početné, ale silné, navíc jsem hráli na náročném hřišti. A postupně šla má forma
nahoru.
Co váš výhled na další fáze sezony.
Bude se vše točit čistě kolem Ryder
Cupu?
Musím brát ohledy hlavně na své zdraví.
Zdraví a Ryder Cup – to jsou dva body,
které předurčí můj turnajový kalendář,
nikoliv dosahované výsledky. Pokusím se

hrát co nejvíc a, jak už jsem se vyjádřil
vloni, chci být hráčům nablízku. Pokud
se mnou budou chtít cokoliv probrat
nebo se mě na něco zeptat, jsem tu
pro ně.
Co říkáte na Montyho asistenty –
Björna, Clarka a Garcíu? Jakou šanci
podle vás mají?
Všichni tři hrají dobře. Darren (Clarke)
vyhrál vloni Open, Thomas ovládl dva
turnaje za sebou a celkově tři za sezonu. A Sergio se vrátil také na vítěznou cestu dvěma výhrami ve Španělsku. Zdá se, že je na hřišti zase
v dobrém rozpoložení, což je z jeho
pohledu hodně důležité. Je skvělý
z odpaliště až po green, a pokud je

STRUČNÁ VIZITKA
JOSÉ MARÍA OLAZÁBAL
Narozen: 5. února 1966
Místo narození: Hondarribia, Španělsko
Bydliště: Hondarribia, Španělsko
PRO od: 1985
Vstup na EPGA: 1986
Vstup na PGA: 2001
Race to Dubai: 66 (k 2. 5. 2012)
Světový žebříček: 380 (k 2. 5. 2012)
Turnajová vítězství: 31 (EPGA: 23,
PGA: 6, Japan Tour: 2)
TÝMOVÉ SOUTĚŽE
Ryder Cup: 1987, 1989, 1991, 1993,
1997, 1999, 2006
Alfred Dunhill Cup: 1986, 1987, 1988,
1989, 1992, 1993, 1998, 1999, 2000
World Cup: 1989, 2000
Seve Trophy: 2000, 2002, 2003,
2005 (hrající kapitán)
INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
World Golf Hall of Fame: 2009
Sir Henry Cotton (Nováček roku
EPGA): 1986
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Roli asistenta kapitána si vyzkoušel již dvakrát,
nejprve v roce 2008 spolu s Nickem Faldem neuspěli,
o dva roky později již pomáhal vrátit pohár do Evropy.

OLLIE & RYDER CUP
Počet účastí: 7 (1987, 1989, 1991,
1993, 1997, 1999, 2006)
Odehrané zápasy: 31
Celková bilance (výhra-prohra-půlený zápas): 18-8-5
Bilance – singly: 2-4-1
Bilance – foursomy: 7-2-1
Bilance fourbally: 9-2-3
Celkový počet bodů: 20,5
Procentuální úspěšnost: 66%
Zajímavost: Ziskem 10,5 bodu ve
fourballech je spolu s Woosnamem
nejúspěšnějším hráčem evropského
celku. V letech 2008 a 2010 působil
v roli asistenta kapitána.

v dobré psychické pohodě, patří mezi
elitu.
Ale nejde jen o tuto trojici.
Spousta kandidátů si vede
výborně. Vždyť to vidíte,
Luke, Rory, Lee a Martin Kaymer. To jsou

ti nejlepší z nejlepších, právem se drží
v první světové desítce, ba co víc, na její
špici. Asi je ještě brzy, ale doufám, že si
v zámoří všichni připomenou ty skvělé
okamžiky z Celtic Manor a na konci září
na ně navážou.
Asi je předčasné hovořit o konkrétní podobě týmu, ale asi se
dá očekávat, že jádro týmu budou tvořit právě Rory, Luke, Lee
a Martin.
Myslím, že evropský golf zažívá zlaté
časy, je to naše nejlepší období v historii. Dost se to podobá situaci z konce
80. a začátku 90. let minulého století,
kdy jsme tu měli Seveho (Ballesterose)
a Woosieho (Iana Woosnama), Nicka
(Falda), Bernharda (Langera) a Sandyho
(Lylea), naši Velkou pětku.
A také vás.
Snad jsem také trochu přispěl. Procházíme teď ale šťastnou etapou. Je fakt,
že pro Ryder Cup bude hodně důležité

mít ve výběru tak vynikající golﬁsty, ale je
to otázka jednoho týdne. Stát se může
cokoliv. Přesto věřím, že složíme takový
tým a načasujeme formu tak, abychom
v zámoří uspěli. Počítá se jen vítězství
a podle výsledku se bude posuzovat i má
role kapitána.
Jste rydercupový veterán, ale role
lodivoda je odlišná. Máte teď úplně
jinou odpovědnost.
Je to úplně jiná role. Člověk si musí
dávat pozor na to, co říká, co dělá. Je
na vás upřena mediální pozornost. Už
když jsem se vloni se svým protějškem
účastnil v Chicagu akce Year Out, vyvolávalo to velký zájem médií. Odpalovali jsme z 16. patra Trump Tower,
kdy foukal pořádný vítr, takže jsme
měli oba docela strach, stejně jako šéf
celého oddělní. Dá se očekávat, že
tlak na mou osobu se bude týden po
týdnu zvětšovat, mimo hřiště mě čekají mnohá setkání i rozhodování, ať
už půjde o výběr oblečení, golfových
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bagů, společenských oděvů atd. Ale
postupně, jak se bude Ryder Cup blížit, budu pozornost přesouvat víc
na hřiště.
Zdá se, že Sergio (García) má hřiště
v Medinah rád. V roce 1999 tu na
turnaji skončil druhý a jeho rána
šestkou železem ve ﬁnálovém kole
patří k jeho slavným ranám, před
necelými šesti lety zde zase dělil třetí místo. Dařilo se tu i Lukovi

Když se podíváme na tábor
soupeře, máme tu nějaké nové
tváře – Keegan Bradley a Webb
Simpson si vloni vedli skvěle,
letos se zdá, že definitivně dospěl i Bubba Watson. Vypadá
to, že dají dohromady zajímavý
mix dravého mladí podpořeného
zkušenými veterány.
Velmi pozorně jsem Američany sledoval vloni koncem roku v Austrálii
během Presidents Cupu. Myslím, že

Věřím, že složíme takový tým a načasujeme formu
tak, abychom v zámoří uspěli. Počítá se jen vítězství
a podle výsledku se bude posuzovat i má role
kapitána.
(Donaldovi), takže dějiště této týmové soutěže ve vás musí vyvolávat
pozitivní dojmy.
Mějme na paměti, že tým tvoří dvanáctka hráčů. Luke je skoro místní, bydlí
hned vedle, takže hřiště zná opravdu
důvěrně. Sergio se tady také cítí dobře,
ale tým pořád tvoří dvanáct hráčů,
takže každý z nich musí přidat nějaký
bod. Je to týmová soutěž, i když nás
v neděli čeká tucet singlů. Nejen poslední hrací den půjde o hodně, ve hře
bude spousta bodů a každý musí přispět
svým dílem.
Určitě nechcete na některé
z hráčů v probíhajícíí sezoně vyvíjet příliš velký tlak, ale nejspíš už
pociťují rozruch spojený
jený s touto
prestižní akcí?
Vycházím ze svých vlastních
ních zkušeností, takže si troufám tvrdit,
vrdit,
že Ryder Cup někde vzadu
du
v hlavě mají na každém
turnaji, kde startují. Je mi
jasné, že spousta z nich
dělá maximum, aby v týmu
mu byli,
protože je to prestižní záležitost,
áležitost, a ti,
co už to aspoň jednou zažili, by si
start rádi zopakovali. O tom vůbec
nepochybuji.
Každý se chce mezi dvanáctku
náctku golﬁstů
probít a dělá pro to maximum,
imum, na to
vemte jed. Nepracují na sobě jen na hřišti,
ale připravují se pečlivě i mimo něj, aby
v Medinah nechyběli. Sleduji
duji je a jejich
úsilí mě těší.

odvedli skvělou práci. Znám Freddieho
(Couplese, kapitána USA pro Presidents Cup), je to Davisův dobrý kamarád, takže předpokládám, že mu
předá hodně podstatných informací
o hráčích, kteří by v Ryder Cupu mohli
nastoupit.
Pravda je, že domácí asi budou silnější ve smyslu, že mohou zařadit několik nových mladých hráčů, od nichž

se můžeme nadít velkých věcí. Ale tak
tomu u amerického výběru bylo v podstatě vždycky. Řekl bych, že měli pokaždé silný tým, takže nevidím důvod,
proč by tomu mělo být letos jinak. Jak
už jsem ovšem zmínil, my se nacházíme
ve zlaté éře, a pokud načasujeme formu,
můžeme doufat v obhajobu předchozího vítězství.
A co říkáte na Tigera Woodse,
který měl slušný závěr loňské
sezony a letos už přidal jeden
turnajový titul.
Závěr roku mu vyšel, pro mě to ale není
nijak velké překvapení. Vždycky jsem
tvrdil, že přes různé problémy, s nimiž
se skoro dva roky potýkal, má stále
chuť, zápal i odhodlání prolomit Jackův
(Nicklausův) rekord v počtu získaných
majorů. Není pochyb o tom, že v týmu
bude, a troufám si tvrdit, že bude
velkým přínosem.

Za rozhovor děkuje Paul Prendergast
Autor je australský korespondent
časopisu Golf.
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Jako hráč zažil Ryder Cup sedmkrát, z toho čtyřikrát vítězně. Jeho častým spoluhráčem
byl v začátcích i legendární Seve Ballesteros (vlevo).
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