
Ma Lung zůstal šampionem ve stolním 

tenisu, Číňané vládnou už sedm let 

 

 
 

Čínský olympijský vítěz ve stolním tenisu Ma Lung obhájil na mistrovství světa  

v Düsseldorfu titul. První hráč světového žebříčku porazil ve finále svého krajana Fan 

Čen-tunga 4:3 na sety a prodloužil panování reprezentantů čínské velmoci na světových 

šampionátech o sedmý rok. 

 

 

Ma Lung cestou za druhou světovou trofejí v kariéře vyřadil ve čtvrtfinále posledního 

evropského účastníka v turnaji Timo Bolla z Německa a v čínském semifinále porazil 

krajana Sü Sina 4:0.  

 

 

Fan Čen-tung, jenž se Sü Sinem v neděli triumfoval ve čtyřhře, si premiérový postup do 

finále dvouhry zajistil rovněž hladkou výhrou nad Korejcem I Sang-so. 

V mužské dvouhře oslavila Čína sedmé zlato v řadě. Z dosavadních jedenácti světových 

šampionátů získali Číňané za uplynulých 20 let devět titulů, posledním mistrem světa  

z Evropy byl Rakušan Werner Schlager v roce 2003. 



Světový šampionát jednotlivců v Düsseldorfu skočil podle očekávání jasnou 
nadvládou čínských hráčů a hráček. Vyhráli čtyři z pěti disciplín, když pouze ve 
smíšené čtyřhře se ze zlata radoval japonský pár Maharu Yoshimura, Kasumi 
Ishikawová. Nejcennější tituly pro sebe získaly světové jedničky Ma Long ve 
dvouhře mužů a Ding Ning ve dvouhře žen. 

Pro čínskou reprezentantku to bylo třetí vítězství v řadě za sebou a jako jediná 
hráčka na turnaji se dokonce na nejvyšší stupínek při slavnostním ceremoniálu 
postavila dvakrát. Společně s krajankou Liu Shiwen totiž vyhrály i čtyřhru žen. 
Také mužský debl měl čínské vítěze, Fan Zhendong a Xu Xin porazili japonský pár 
Masataka Morizono, Yuya Oshima. 

Evropané odešli téměř s prázdnou. Jedinou medaili vybojovala pro domácí 
Německo Petrissa Soljaová, která ve smíšené čtyřhře po boku Číňana Fang Bo 
dosáhla na bronz. Ve dvouhrách se nejdál probojoval Timo Boll, ovšem ve 
čtvrtfinále ani tento velezkušený Němec nestačil na světovou jedničku. A v 
kategorii žen? Tam bylo mezi šestnácti pouhých pět Evropanek, do čtvrtfinále se 
neprobojovala ani jedna. 

Čeští reprezentanti a reprezentantky na šampionátu nezklamali, jenže do bojů o 
přední místa nezasáhli. Nejdál se ve dvouhře probojovala Dana Čechová, která 
skončila ve 3. kole. Mezi dvaatřicet nejlepších (v deblových soutěžích do 2. kola) 
se probojovali také smíšený pár Tomáš Konečný, Hana Matelová a dvojice Pavel 
Širuček, Lubomír Jančařík ve čtyřhře mužů a Hana Matelová, Kateřina 
Tomanovská ve čtyřhře žen. 

 

 Mistrovství světa jednotlivců - Düsseldorf . 
 

Výsledky bojů o medaile 

Dvouhra mužů, semifinále: Ma Long – Xu Xin (oba Čína) 4:0 (6,9,9,3), Fan Zhendong 
(Čína) – Lee Sangsu (Kor.) 4:0 (6,9,6,1), finále: Ma Long – Fan Zhendong 4:3 (-7,6,3,8,-
5,-7,10). 

Dvouhra žen, semifinále: Ding Ning (Čína) – Miu Hiranová (Jap.) 4:1 (4,8,5,-5,5), Zhu 
Yuling – Liu Shiwen (obě Čína) 4:3 (-10,9,-7,8,-8,9,5), finále: Ding Ning – Zhu Yuling 4:2 
(4,-9,-4,10,6,7). 

Čtyřhra mužů, semifinále: Masataka Morizono, Yuya Oshima (Jap.) – Jeoung 
Youngsik, Lee Sangsu (Kor.) 4:2 (3,-6,8,-8,3,6), Fan Zhendong, Xu Xin (Čína) – Koki 
Niwa, Maharu Yoshimura (Jap.) 4:0 (7,2,7,4), finále: Fan Zhendong, Xu Xin – Masataka 
Morizono, Yuya Oshima 4:1 (9,14,9,-6,11). 

Čtyřhra žen, semifinále: Chen Meng, Zhu Yuling (Čína) – Feng Tianwei, Yu Mengyu 
(Singapur) 4:1 (6,6,-6,8,7), Ding Ning, Liu Shiwen (Čína) – Hina Hayatová, Mima Itoová 
(Jap.) 4:1 (12,9,6,-6,3), finále: Ding Ning, Liu Shiwen – Chen Meng, Zhu Yuling 4:3 (-
9,8,-11,8,6,-6,9). 

Smíšená čtyřhra, semifinále: Maharu Yoshimura, Kasumi Ishikawová (Jap.) – Fang Bo 
(Čína), Petrissa Soljaová (Něm.) 4:3 (-11,-12,5,-6,5,7,5), Chen Chien-An, Cheng I-Ching 
(Taiwan) – Wong Chun Ting, Doo Hoi Kem (Hong Kong) 4:3 (7,-5,5,6,-5,-5,9), finále: 
Maharu Yoshimura, Kasumi Ishikawová – Chen Chien-An, Cheng I-Ching 4:3 (-8,-8,8,-
10,4,9,5). 


