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Azahara Muñoz:
Cíle si nikdy nedávám
Když se v závěru roku 2009 objevila na Ladies European Tour (LET) mladá Španělka
Azahara Muñoz, okamžitě způsobila pozdvižení. Při svém profesionálním debutu totiž
opanovala domácí podnik Madrid Ladies Masters, a to v nevšedním stylu – švédskou
vítězku majoru Annu Nordqvist zdolala eaglem v dodatečném play-off!
Ještě v tomtéž roce se úspěšně probila
kvaliﬁkací a pátým místem si zajistila
účast na LPGA Tour. Na nejprestižnějším dámském okruhu pak pokračovala
v úspěšně se rozbíhající kariéře. Na ﬁnančním žebříčku skončila třicátá, aby
vše završila ziskem trofeje pro nováčka
roku – Louise Suggs Rookie of the Year
for 2010. Za svá záda přitom odsunula
krajanku Beatriz Recari.
Podíváme-li se na její golfovou cestu podrobněji, už její výsledky z doby, kdy byla
amatérkou, napovídají, že současné úspěchy nejsou dílem náhody. Stačí se jen
podívat na Azahařin proﬁl na oﬁciálních

kontinentu převzala cenu Rookie of the
Year. To vše v necelých třiadvaceti letech.
To už je pádný důvod k tomu, abychom
vám tuto vycházející hvězdičku blíže
představili.
Nejprve bych vám rád poblahopřál
k tak prestižní ceně, jíž Rookie of
the Year bezpochyby je. Asi je zbytečné ptát se na pocity.
Díky za blahopřání i díky za tu cenu. Je to
opravdu úžasné, obrovská pocta. Navíc
se jí můžete dočkat jen jednou za život,
takže je asi zbytečné vysvětlovat, jak moc
jsem šťastná, že se mi to podařilo.

Na evropské sérii bych se chtěla pohybovat častěji,
protože bych to měla blíž domů, jenže LPGA je
nejvýznamnější túra světa. A pokud na ní chcete
být dobrá, pak se musíte soustředit převážně
na její turnaje.
webových stránkách LET, kde se dočtete,
že byla členkou španělského národního
týmu, roku 2002 dobyla Spanish Amateur
Championship a v roce 2009 triumfovala
na British Womens Amateur Championship v Royal St. Davids, o rok dříve pak
skončila druhá na US Womens Amateur
Championship. Zdárně si vedla i během
zámořského studia na univerzitě v Arizoně
a hned třikrát reprezentovala Evropu na
juniorském Solheim Cupu.
Svou premiérovou sezonu na LPGA Tour
zahajovala jako 179. hráčka světa, aby
se po jejím skončení vyšplhala těsně za
hranici nejlepší čtyřicítky (41. pozice).
Jako v pořadí šestá vyslankyně starého
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Při přebírání ceny a během následného projevu jste nešetřila emocemi, zvlášť když jste děkovala
svým rodičům. Prozraďte nám něco
o svých začátcích i o tom, jakou roli
ve vaší kariéře hráli rodiče.
Já jsem vždycky plná pocitů a dojmů, pokud se řeč stočí na rodinu. Rodiče pro mě
dělali maximum a ohromě mě podporovali úplně ve všem. A co je nejdůležitější,
vždycky jim šlo v prvé řadě o to, abych
byla šťastná. To bylo první, co je zajímalo,
teprve pak se starali o to, zda hraji dobře,
a o všechno ostatní.
Začínala jsem v osmi letech na drajvinku,
který postavili u nás ve městě. Dětem tu

o sobotách od dvanácti do jedné dávali
lekce golfu zdarma. Bylo nás hodně, takže
jsme si užívali spoustu legrace. Také proto
se mi asi golf čím dál tím víc líbil.
Po skvělé univerzitní a amatérské
kariéře jste senzačně zvítězila na
Madrid Ladies Masters, kde jste
na sklonku roku 2009 zažila profesionální debut. Promítl se tento
úspěch i způsob, jakým jste titul
získala, do vaší úspěšné sezony
v zámoří?
Řeknu vám, že na způsobu, jakým jsem si
pro titul došla, bych neměnila vůbec nic.
Už jen tato výhra mi zajistila start na Ladies European Tour na následující tři roky,
takže jsem měla své jisté bez ohledu na
to, jak dopadnu v kvaliﬁkaci na LPGA. Od
té doby jsem ale začala pociťovat trochu
větší tlak, ziskem titulu jsem v mnohých
probudila velké naděje a spousta lidí se
Azahara Muñoz
Narozen: 19. listopadu 1987
Místo narození: Malaga, Španělsko
Bydliště: Malaga, Španělsko
Pro od: 2009
Vstup na LET: 2009
Vstup na LPGA: 2010
Turnajová vítězství: 1 (Madrid Ladies
Masters, LET)
Henderson Money List 2010: 10.
Světový žebříček: 43. (k 30. 3. 2011)
Individuální ocenění: Nováček roku
(LPGA Tour, 2010)
Amatérské týmové soutěže: PING
Junior Solheim Cup: 2002, 2003 a 2005
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Ano, řekla bych, že v průběhu celé sezony vyjma jejího závěru jsem se o železa
mohla opřít. Pokud jde o dlouhou hru,
přesnost určitě patří k mým silným stránkách, a když pak dobře patuji, mám šanci
uhrát solidní výsledek. Jenže právě na posledních turnajích vloni jsem s tím bojovala. Pokoušela jsem se trochu měnit švih,
což byla možná chyba, asi jsem měla se
vším počkat, až sezona skončí. Nic to ale
nemění na tom, že na přesnost svých ran
hodně spoléhám.
Změny švihu, na kterých jste pracovala po skončení sezony, byly spíš většího rázu, nebo šlo jen o kosmetické
úpravy?
Jde jen o drobnější změny v momentě,
kdy hůl spouštím dolů. Levý loket zůstával
trochu od těla, takže na tom bylo zapotřebí zapracovat.

Jednou ze zbraní, na něž Španělka podle svých
slov spoléhá, je přesnost dlouhé hry.

domnívala, že přinejmenším přidám další
výhru v zámoří, jenže nestalo se. Já sama
to ale beru pozitivně, jsem se svou dosavadní kariérou spokojená.

stoprocentní to nebylo. Na druhé straně
aspoň vím, v čem se potřebuji zlepšit. Po
menší pauze jsem se proto znovu vrhla
do práce.

Loňská sezona vám opravdu vyšla,
z jednadvaceti startů jste desetkrát
skončila v top 20 a celkově obsadilo třicátou pozici na ﬁnančním
žebříčku. Nepředčila jste tím svá
vlastní očekávání?
Popravdě řečeno, žádná očekávání jsem
před sezonou neměla, takže ani nemohu
říct, zda jsem je svými výsledky předčila.
Vstup do sezony mi vyšel a potom jsem
se pohybovala přibližně uprostřed výsledkových listin, což platí i o majorech
a velkých turnajích. Nicméně závěr roku
mi nevyšel úplně podle představ. Několikrát jsem neprošla cutem, takže úplně

Když jsem vás poprvé viděl na
australském Ladies Masters vloni

Svou zem budu vždycky podporovat, zvlášť pokud jde
o tak významnou sportovní událost, jako je Solheim
Cup. Udělám cokoliv, co bude k úspěchu zapotřebí.
v březnu, vaše hra železy neměla
chybu, třebaže bylo hodně mokro.
Proto mě ani nepřekvapilo, že ve
statistice grínů v regulaci jste se pohybovala v popředí, třebaže nepatříte mezi nejdelší hráčky na túře. Je
to jedna z vašich zbraní?

Syndrom druhého roku
Říká se, že až druhý rok vypovídá o hráčských kvalitách. O této pravdě se už přesvědčila řada nováčků v nejrůznějších sportech, ať individuálních či kolektivních. Poznávat
nová hřiště, dát si dohromady cestovní harmonogram, zajistit hotel, stravu, nalézt
optimální čas pro trénink i odpočinek – to všechno během premiérové sezony musíte
zvládnout. A všechno se vám v budoucnu může mnohonásobně vrátit.
Azahara Muñoz je profesionálku jen něco málo přes rok, ale cestou, jíž prošla přes
amatérskou a univerzitní dráhu naznačuje, že byla pečlivou „žákyní“ školy života profesionálního golfu! Svými úspěchy si na sebe tak trochu upletla bič. Bude i nadále její
hvězda stoupat, nebo se spálí ve výhni očekávání? Jako studentka psychologie by však
tomuto tlaku mohla statečně čelit a pokračovat v plynulém vzestupu vzhůru k vyšším
příčkám světového pořadí. Však se tu a tam podívejte, jak si tato mladá Španělka vede.
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V prvním roce jste asi získávala zkušenosti každý týden, co na vás zapůsobilo nejvíce?
Potkala jsem spoustu úžasných lidí
a získala pár opravdových přátel. Nejen
mezi hráčkami, ale i třeba z hostitelských rodin, u kterých jsem přebývala.

Přátelé jsou pro mě strašně důležití,
takže bych asi nejvíc vyzdvihla právě
toto. A co na mě udělalo největší dojem? Možná ta spousta cestování. Na
konci roku jsem už z toho byla hodně
vyčerpaná. Věděla jsem, do čeho přibližně jdu, ale nečekala jsem, jak moc
náročné to pro mě bude.
Turnajové schéma tvoří určité bloky,
takže střídavě několikrát začínáte
a končíte. Pomohlo vám to v premiérové sezoně, nebo je takové
schéma spíš na překážku?
Ze začátku mi to docela vyhovovalo,
protože jsem měla čas vracet se domů,
do Španělska, za rodinou i svými přáteli.
A také jsem měla čas na trénink. Jenže to
platilo jen zkraje sezony, uprostřed a koncem roku nám nezbýval čas na nic jiného
než na hru. Dokonce jsem absolvovala

šest turnajů v řadě. K tomu mohu říct jediné – už nikdy více!
Vaše budoucnost bude zřejmě spojená s LPGA Tour, nicméně předpokládám, že i na LET se budete chtít
objevovat tak často, jak jen to bude
možné. Nebo se pletu?
Ráda bych hrála na obou okruzích a,
mám-li být upřímná, na evropské sérii
bych se chtěla pohybovat častěji, protože
bych to měla blíž domů, jenže LPGA je
nejvýznamnější túra světa. A pokud na ní
chcete být dobrá, pak se musíte soustředit převážně na její turnaje. Hrát půl na
půl na obou okruzích, to by neprospělo
ničemu, tak bych se nikam neposunula.
Několik příštích let se tak chci zaměřit na
zámořskou túru a později se mohu vrátit
zpátky do Evropy. Alespoň takový je můj
současný plán a věřím, že bude úspěšný!
Prozradila jste mi, že pokud šlo
o vaši první sezonu na LPGA, neměla jste žádná očekávání. Nakonec
jste ale bojovala na všech majorech
a top turnajích, takže jste si určitě

mohla udělat obrátek, co všechno
byste mohla dokázat. Máte nějaké
konkrétní cíle pro letošní rok, nebo
se spíš chcete soustředit na obecné
zlepšení hry?
Nikdy jsem si nedávala konkrétní úkoly
nebo cíle a na tom se nic nezměnilo.
Chcete mi tvrdit, že vás možná
účast v evropském týmu pro letošní
Solheim Cup nechává v klidu?
Pochopitelně bych se ráda Solheim
Cupu zúčastnila, musí to být úžasná
zkušenost. Budu i nadále poctivě trénovat a usilovat o to, abych podávala
co nejlepší výkony, a pak už mi nezbývá
než doufat, že se třeba v Irsku objevím
pod evropskou vlajkou.
Asi je zbytečné se ptát, zda podporujete španělskou kandidaturu na
pořadatelství této týmové soutěže
pro rok 2015.
Samozřejmě, že jsem pro! A není to jen
o Španělsku, ale také o mém rodišti, které
o Solheim Cup usiluje. Svou zem budu
vždycky podporovat, zvlášť pokud jde
o tak významnou sportovní událost, jako
je Solheim Cup. Udělám cokoliv, co bude
k úspěchu zapotřebí.
Za čtyři roky na univerzitě v Arizoně jste se s Amerikou asi dokonale sžila, jaké dojmy ve vás ale
zanechaly turnaje pořádané v Asii.
Předpo
Předpokládám, že jste tam hrála
poprvé
poprvé.
Asii jsem byla opravdu poprvé.
Ano, v A
Lidé, jídlo a vůbec všechno bylo tak odlišné, ale my hráčky jsme se držely potakže jsem se necítila nijak cize.
spolu, ta
Seznámila jsem se s odlišnou kulturou,
Seznámi
poznala nové lidi, takže to celé hodnotím poz
pozitivně. Byla to nová a příjemná
zkušenost.
zkušeno

Azahara s cenou pro nejlepšího nováčka roku
na LPGA Tour za rok 2010.
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Čemu všemu jste se kromě
úprav švihu věnovala v přípravě před letošní sezonou?
Mnoho
Mno jsem toho nestihla. Na týden jsem zavítala do Madridu, abych si
užila volna s kamarády. Na Nový rok pak
vždycky bývám s rodiči, kde se zdržím tak
tři čtyři dny. Mám ve svém rodišti stále
hodně přátel i známých, takže se domů
vždycky ráda vracím. Čekal mě i jeden

TURNAJOVÉ VÝSLEDKY
Turnaj
2011
Honda LPGA Thailand
HSBC Women's Champions
RR Donnelley LPGA Founders Cup
2010
KIA CLASSIC Presented by J Golf
Tres Marias Championship
Bell Micro LPGA Classic
Sybase Match Play Championship
LPGA State Farm Classic
ShopRite LPGA Classic
LPGA Championship Presented by Wegmans
Jamie Farr Owens Corning Classic Presented by Kroger
U.S. Women's Open
Evian Masters
Women's British Open
Safeway Classic Presented by Coca-Cola
CN Canadian Women's Open
P&G NW Arkansas Championship
Navistar LPGA Classic
CVS/pharmacy LPGA Challenge
Sime Darby LPGA Malaysia
LPGA Hana Bank Championship
Mizuno Classic
Lorena Ochoa Invitational
LPGA Tour Championship
LET
2010
New Zealand Women's Open
ANZ Ladies Masters
Women's Australian Open
Evian Masters
Womens British Open
Ladies Irish Open
Open de Espana Femenino
2009
Women's British Open (am)
Madrid Ladies Masters
2008
ABN AMRO Ladies Open (am.)
Tenerife Ladies Open (am.)

Umístění
51T
24T
98T
31T
27T
04T
17T
23T
16T
11T
10T
19T
11T
19T
CUT
CUT
23T
20T
CUT
16T
31T
65T
10T
CUT

47
39
10
11
19
8
22
110
1
66
31

charitativní pro-am turnaj a potom jsem
na svém starém domovském hřišti strávila
pár chvil s dětmi, se kterými jsem si povídala o golfu i o životě na túře. I když mě
moc dobře znají, vždycky si chtějí popovídat o novinkách i o tom, jak to v profesionálním golfu chodí. V lednu jsem se už
vrátila do školy, kde také vyzvídali, jaké to
na LPGA je.
A jak vypadá váš kalendář pro letošní rok?
Jak už jsem odpovídala, soustředím se na
LPGA, kde pravděpodobně tu odehraji
většinu turnajů.
Za rozhovor děkuje a hodně štěstí
v probíhající sezoně přeje Paul Prendergast
Foto: Paul Prendergast
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