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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. 
 
Svůj první titul si musel David Polák tvrdě vybojovat, což dokazuje i to, že letos odehrál 
největší počet gamů ze všech hráčů. Konkrétně 165 což je o 54 gamů víc než Radek 
Hamerník, který je na opačném pólu se 111 odehranými gamy. Hráč Polák se také zúčastnil 
nejdelšího zápasu ročníku, při kterém bylo odehráno 40 gamů a trval více jak tři hodiny. 
Kdyby v závěru zápasu už nebylo rozhodnuto o titulu a nesetmělo se, tak tam s Ladislavem 
Jedličkou asi hrají doteď a možná by překonali i vousatý rekord 49 gamů. Ten od roku 2004 
drží hráči Blažek a Mlynář. 
 
Nejdelší set roku odehráli Ladislav Jedlička a Pavel Kapoun. Přes veškerou snahu odvrátit 
prohru a vybojovat si stupně vítězů v něm nakonec Pavel podlehl Láďovi 10:8. Další letitý 
rekord tak lehce odolal. Rekord z roku 2002 a 2003 má hodnotu 14:12 a aktéry tenkrát byli 
Václav Donát a David Polák respektive Ladislav Jedlička a Pavel Cihlář. 
 
Kanára roku už podruhé obhájil Radek Hamerník. Obdržel 8 kanárů v 8 zápasech a snížil tak 
průměr z loňských 1,22 kanára na zápas na „pouhého“ 1 kanára na zápas. Pokud se i příští rok 
zúčastní ligy, tak bychom mohli opět oprášit krásné slovo, které vymyslel Ladislav Jedlička 
heštyrk. Tady čtyři vítězství za sebou. 
 
Jediným hráčem, který získal v každém ročníku ligy nějakou medaili, je Ladislav Jedlička. 
Čerstvý padesátník se dokázal i letos vypořádat s tlakem čtyřicátníků a doplnil svoji sbírku 
7 zlatých, 1 stříbrné a 5 bronzových o další stříbrno. Kompletní sbírku medailí z ligy tak 
vlastní už tři hráči Pavel Cihlář, Ladislav Jedlička a čerstvý mistr David Polák. V příštím 
ročníku by je mohl doplnit buď Václav Donát, který byl letos hodně blízko nebo Pavel 
Kapoun, který by si ale musel vzpomenout na lepší časy ve svém tenisovém životě. Oběma 
chybí ta nejcennější medaile. Opakem je Jan Jetmar, který by naopak musel slevit. Jeho sbírka 
čítá pět zlatých a tak je pro něj zisk stříbra nebo dokonce bronzu nadlidský výkon. 
 
V klubu posledních mohykánů i nadále zůstávají tři hráči. Ladislav Jedlička, Václav Donát 
a David Polák. Tito tři jsou zároveň jediní v dalším prestižním klubu, v klubu „stovkařů“. 
Tedy hráčů, kteří získali v historii ligy sto a více bodů. Těsně pod touto hranicí zůstává 
v současné době neaktivní hráč Pavel Cihlář se ziskem 97 bodů. Ladislav Jedlička a Václav 
Donát letos navíc překonali metu 2000 získaných gamů. Úplně prvním byl Václav Donát 
ve vítězném zápase s Martinem Kapounem. 
 
Nezbývá než poděkovat všem účastníkům ligy za předvedené výkony a férové souboje, dále 
řediteli soutěže Josefu Mlynářovi za dobře odvedenou práci nejen při řízení ligy, ale také 
Hylvátského Rakeťáka a dalších turnajů. A v neposlední řadě všem sponzorům, kteří nás 
podporují a přispívají tak k vysoké úrovni ligy. 
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