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Zatímco na tenisových kurtech je už dobojováno, pro statistiky začíná to správné období. 

Pojďme se tedy na letošní ročník ligy podívat z pohledu statistika. Přestože v letošním 

ročníku nedošlo k překonání žádného rekordu, určitě stojí za malé ohlédnutí.  

 

Významnou stopu v letošních statistikách zanechal navrátilec do ligy Petr Kapoun. Patří mu 

primát v celkovém počtu odehraných gamů, když odehrál 190 oproti 116 gamům Radka 

Hamerníka. Jako hráč se také zúčastnil nejdelšího zápasu roku, při kterém bylo odehráno 

32 gamů. Zápis do statistik bylo to jediné, co si z této bitvy odnesl. Body bral jeho soupeř Jiří 

Šafář. Toto utkání je také zajímavé tím, že je nejkratší z nejdelších zápasů jednotlivých 

ročníků ligy. Primát drží již od roku 2004 hráči Blažek a Mlynář se 49 odehranými gamy. 

 

Výše zmínění Šafář s Kapounem zároveň odehráli i nejdelší set ročníku. Jejich 11:9 je ale 

také slabým odvarem rekordu z let 2002 a 2003 mezi Donátem Vá. a Polákem respektive 

mezi Jedličkou a Cihlářem, kdy sety skončily 14:12. Posledním kouskem, který se letos 

Petrovi povedl, bylo skrečované utkání. Pokud mě paměť neklame, bylo to teprve podruhé 

v historii ligy. Primát drží hráč Cihlář, který v roce 2009 skrečoval hráči Polákovi. 

 

Kanára roku s velkou grácií obhájil Radek Hamerník. Dokázal zastavit sestupnou tendenci 

v počtu získaných kanárů Kanárem roku. Se ziskem 11 kanárů se přiblížil rekordu Pavla 

Stejskala z roku 2002, který získal 12 kanárů. Dlužno dodat, že Pavel Stejskal je získal ve 

čtrnácti zápasech, zatímco Radkovi stačilo zápasů devět. Jeho průměr 1,22 kanára na zápas 

a 0,89 získaných gamů na zápas bude asi pár let čekat na překonání. 

 

Jediným hráčem, který získal v každém ročníku ligy nějakou medaili, zůstal Ladislav 

Jedlička. Letos doplnil svou sbírku 7 zlatých a 5 bronzových o stříbrnou, která mu ve sbírce 

chyběla.  Kompletní sadu medailí až doposud vlastnil jen Pavel Cihlář. Ten ji má již od roku 

2005 a stačili mu na její kompletaci první čtyři ročníky. 

 

V klubu posledních mohykánů zůstávají tři hráči. Ladislav Jedlička, Václav Donát a David 

Polák. Tito tři jsou zároveň jako jediní v dalším prestižním klubu, v klubu „stovkařů“. Tedy 

hráčů, kteří získali v historii ligy sto a více bodů. Jediným kdo může v následujících dvou až 

třech letech tento klub rozšířit je Pavel Cihlář (v případě, že by se vrátil do ligy). Ladislav 

Jedlička a Václav Donát také s největší pravděpodobností příští rok překonají metu 2000 

získaných gamů. 

 

Nezbývá než poděkovat. V první řadě řediteli soutěže Josefu Mlynářovi za dobře odvedenou 

práci při řízení ligy. Dále všem sponzorům, kteří nás podporují a přispívají tak k vysoké 

úrovni ligy. Nakonec všem bezejmenným, jejichž práce buď není vidět, nebo ji ostatní berou 

jako samozřejmost.  
 

 

Zpracoval: David Polák, 03. 09. 2015  
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