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Vážení tenisoví přátelé,
letošní jubilejní 20. ročník Prague Open se měl konat v novém, pro kvalitu startovního
pole velmi výhodném květnovém termínu. Zásah vyšší moci v podobě koronavirové
epidemie a následných restriktivních opatření jeho konání nedovolil. Štvanice však
přesto o turnaj mužů s kvalitním startovním polem nepřijde.
Český tenisový svaz po rozvolnění karanténních pravidel pověřil I.ČLTK Praha
uspořádáním prvního domácího ATP Challengeru s nejvyšší dotací 137 500 eur s tím,
že převážnou část nákladů přebírá ATP, respektive ČTS, což je pro klub jako pořadatele
významná pomoc.

I.ČLTK PRAGUE OPEN 2020 BY MONETA MONEY BANK

Fanoušci tak nepřijdou o ojedinělou příležitost vidět v Praze kvalitní turnaj mužů,
byť zřejmě bez hráčů z tzv. rizikových zemí. Od 15. srpna by se měli na Štvanici představit
i tenisté umístění v první stovce žebříčku ATP a síly s nimi samozřejmě poměří i nejlepší
Češi, převážně mladí talentovaní hráči, kterým budeme rádi držet palce.
Věřme, že se i přes různá, někdy až těžko uvěřitelná omezující opatření, našemu
zkušenému týmu podaří zorganizovat kvalitní sportovní podnik s nejzajímavějšími zápasy
v již dokončeném komplexu malého centrkurtu.
Přeji Vám hezké zážitky okořeněné úspěchem českých tenistů.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
prezident I.ČLTK Praha
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Vážení tenisoví přátelé,
legendární štvanický klub I.ČLTK vždy psal historii našeho tenisu a jsem rád, že právě
na Štvanici se symbolicky otevírá evropská pokoronavirová challengerová scéna.
Přiznejme, složitý pandemický čas hluboce vkročil do našich životů, samozřejmě
i do českého tenisu, ale děláme všechno pro to, abychom se navraceli zpátky.
Musíme v pokoře věřit, že vše bude jako dřív, že se naučíme i vedle zákeřného viru žít.
Co nám nikdo nevezme: byli jsme s našimi tenisovými projekty určitě mezi prvními
na světě. Zatímco my jsme hráli, ostatní se probouzeli a ptali se na náš organizační recept.
Znovu jsme dokázali, že patříme k nejlepším, potvrdili jsme prestiž českého tenisu.

I.ČLTK PRAGUE OPEN 2020 BY MONETA MONEY BANK

A co je hlavní – tenisová Evropa je ve stále lepší kondici. I proto vedení ATP Challenger

15:53:10

Tour oslovilo při hledání organizátorů také Český tenisový svaz.
Nabídl jsem tradičním pořadatelům čtyři akce; všechny turnaje se budou hrát na antuce
a se stejnou dotací. Symbolicky říkám – je to náš challengerový Grand Slam a otevírací
turnaj I.ČLTK Prague Open by MONETA hostí I.ČLTK Praha.
Rád bych poděkoval všem obchodním partnerům. Vážím si jejich přístupu a velkorysosti
a věřím, že už tradičně na přívětivé Štvanici uvidíme vynikající tenis.

Ing. Ivo Kaderka, CSc.
prezident ČTS a viceprezident Tennis Europe
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U zrodu Prague Open stál před třiceti lety na Štvanici Jan Kodeš

TURNAJ
PRO PŘÍŠTÍ HVĚZDY
Ta tradice je podobně úchvatná jako samotná historie I.ČLTK. První mezinárodní turnaj zorganizoval nejstarší
český klub už v roce 1895 – tehdy ještě na Střeleckém ostrově. Po přestěhování na Štvanici se ty další staly
samozřejmou součástí sportovního dění, ať už je organizoval klub, tenisový svaz či někdo jiný.

Jan Kodeš ve štvanické lóži se synovcem Milanem Vopičkou, jehož firma Advantage Cars byla
do loňska generálním partnerem Prague Open

K těm novodobým patří i třináct ročníků
Czechoslovak/Czech Open v letech
1987-1999 a téměř třicetiletá tradice
Prague Open, který se hraje na ostrově –
až na jedinou výjimku v roce 2010 – už
od jedenadevadesátého roku!

z vestibulu a vidím na plakátech vítěze
i další tenisty, kteří tu hráli, je to krásná
přehlídka s mnoha hvězdami. Většina jich
přijela na Štvanici v úvodu kariéry, tak
jako Monfils, Goffin, ale i Tomáš Berdych.
I kvůli tomu má pořadatelství smysl.“

„Ke klubu s historií, jakou má I.ČLTK,
taková turnajová tradice patří.
Devětadvacet ročníků Prague Open,
posledních dvacet v řadě, je myslím
hezký počin,“ říká dlouholetý ředitel
turnaje a manažer klubu Vladislav Šavrda
a dodává: „Když procházím chodbou

Současný Prague Open navázal v roce
2001 na sérii ATP Challengerů pořádaných
svazem pod stejným názvem vždy
v předvečer »velkého« Open, turnaje ATP
Tour. Ten se hrával v srpnovém termínu
pod taktovkou Jana Kodeše, respektive
společnosti Teleaxis, a na Štvanici
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postupně představil nejlepší hráče
tehdejší doby – Mustera, Safina,
Medveděva, Kafelnikova, Brugueru, Riose,
Kordu či Piolina. Dva tituly vybojoval na
zánovním centru i Karel Nováček.
Prague Open býval v té době
»předskokanem« Czechoslovak/Czech
Open a jeho vítěz zpravidla získal
volnou kartu pro následující týden.
Mimochodem – úplně prvním vítězem
turnaje se stal v roce 1991 mladičký Jan
Kodeš junior; ve finále udolal pozdější
hvězdu Švéda Enqvista.
„Challenger tehdy výborně posloužil
nejen našim mladým hráčům, kteří měli
možnost získat první body do světového

žebříčku, ale i nám organizátorům.
Měli jsme týden na to, abychom doladili
areál i veškeré fungování tak, aby bylo
následující týden vše perfektní, sehrála
se i skupina rozhodčích a sběračů,“
vzpomíná Jan Kodeš.
Mezi vítězi dalších ročníků challengeru,
který se hrál prvních devět let s neměnnou
dotací 25 tisíc dolarů, figurují také Slovák
Karol Kučera nebo Jiří Novák, pozdější
hráči Top 5.
Štvanickou sérii přetrhl až rok 2000,
kdy se sice hrálo pod stejným názvem,
ale na kurtech Sparty. O rok později se
turnaj znovu vrátil na Štvanici pod křídly
nového organizátora; pod názvem

ECM Cup ho díky partnerství s tehdy
rostoucím developerem představila
společnost Damm Sport Agency (nyní
Sport Towers Prague) a ve spolupráci
s klubem ho dotáhla k mužskému
challengeru s nejvyšší možnou dotací,
kombinaci se zajímavými exhibicemi
a poté i podnikem ITF či WTA Tour žen.
Z Prague Open, jak se podnik od druhého
ročníku znovu jmenoval, se tak stal
mimořádně atraktivní týden tenisu.

Exhibice představily na Štvanici Mustera,
Cashe, Ivaniševiče s Krajickem, Hingisovou
či Navrátilovou, ženské turnaje pak krom
jiných Safinovou, Azarenkovou, Bartoliovou
či Zvonarevovou. Také challenger,

Malý centrkurt při jednom z posledních turnajů; teď už má slušivé patro
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Jan Hernych s pohárem v roce 2004...

...a jeho nynější svěřenkyně Markéta Vondroušová s trofejí za titul před třemi lety

na jehož základech Prague Open rostl,
se vyvíjel; nejen výší dotace, ale
i hráčskou účastí. V roce 2003 ho
například vyhrál Nizozemec Schalken,
tehdy 12. hráč světa. A skvěle si na
domácích kurtech vedl Jan Hernych,
nynější kouč Markéty Vondroušové;
turnaj vyhrál hned třikrát! Poprvé

zvítězil v roce 2004, podruhé o rok později a potřetí v roce 2008.
„Vzpomínám na ty chvíle moc rád, turnaje
na Štvanici jsem miloval a hrál jsem tady
vždycky dobře. A všechny tři tituly pro mě
byly důležité, i když každý jinak,“ ohlíží se
Hernych. „Poprvé mi vítězství pomohlo

k průlomu, v roce 2004 jsem se prvně
dostal do stovky. Ve finále jsem porazil Iva
Mináře a byl to můj největší turnajový
úspěch, challenger měl tehdy nejvyšší
dotaci – 125 tisíc dolarů. Za rok jsem titul
i zlepšení na žebříčku potvrdil, ve finále
jsem hrál s Jirkou Vaňkem. A naposledy
jsem se vracel po zranění zad a vítězství

ECMCUP
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na Štvanici – ve finále nad Lukášem
Dlouhým – mě nakoplo k návratu
do stovky.“
Posledním českým vítězem mužské
části turnaje se stal předloni Lukáš Rosol,
jenž ve finále udolal ve třech setech
Kazacha Nědovjesova a získal na Štvanici
druhý titul. „Byl zážitek tady hrát,“ glosoval
vítězný týden a ředitel turnaje Vladislav
Šavrda dodal: „Pro diváky je vždycky
skvělé, když mají až do finálového víkendu
komu fandit. A pro nás organizátory je
úspěch českých hráčů pokaždé
odměnou.“
V roli generálního partnera turnaje se
postupně vystřídalo několik silných
partnerů, od ECM přes Strabag a CNGvital
až po Advantage Cars Milana Vopičky;
ten byl titulárním partnerem ještě loni.
Letos mělo dojít ke střídání stráží, klub
získal pro turnaj nového partnera, ale
koronakrize společný podnik mužů a žen
v časném květnovém termínu překazila.
ATP Challenger ale těžké chvíle »přežil«
a Štvanice uvidí – především díky
podpoře ATP a vstřícnosti Českého
tenisového svazu – už dvacátý ročník
Prague Open, který se bude hrát pod
hlavičkou pořádajícího I.ČLTK.

Lukáš Rosol vyhrál Prague Open dvakrát, naposledy předloni

y

www.pragueopen.net
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20. ročník mezinárodního
tenisového turnaje mužů a žen
I.ČLTK Praha, Ostrov Štvanice
4 – 10 / 5 / 2020
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JUBILEUM
PLNÉ OMEZENÍ
20. ročník
Prague Open bude
úplně jiný než ty
předcházející

V březnu ho koronakrize zrušila, koncem července už se na něj
Štvanice znovu chystala. I.ČLTK Prague Open by MONETA MONEY BANK,
který se měl hrát v prvním květnovém týdnu, se díky pověsti českého
tenisu a snaze ATP o oživení turnajů nečekaně vrátil do kalendáře
ATP Challenger Tour. V mnoha ohledech je však výjimečný.

Každopádně termínem v polovině srpna.
Nepochybně i kvalitou s několika hráči
z Top 100. Také tím, že je tentokrát bez
generálního partnera; prize-money a část
dalších výdajů hradí ATP, zbývající náklady
Český tenisový svaz. A především: spolu
se souběžně hraným challengerem
v italském Todi (s nižší dotací) jde o první
profesionální mužský turnaj hraný po
víc než pětiměsíční pauze! S trochou
nadsázky tak lze říct, že při starém zůstává
jen obsazení křesla ředitele – v něm sedí
už dvacátý rok v řadě generální manžer
I.ČLTK Vladislav Šavrda.

Narážel na povinné testování hráčů
i personálu, který bude s tenisty
v kontaktu, na restrikce při dopravě
z hotelu do areálu, omezený pohyb
hráčů po Štvanici a vyloučení veškerých
zbytečných kontaktů i další povinnosti.
„Je toho přehršel včetně zákazu podávání
ručníků sběrači, doporučení stálých
tréninkových skupin, separovanou
jídelnu, limit osob ve fitku i požadavek
na vedení deníku s upřesněním kdo,
kde a s kým se zdržoval… Nemluvím
o měření teploty u vchodů do areálu.
Naštěstí nemusíme hrát bez diváků tak
jako při turnaji WTA Tour na Spartě…“

„Jsme rádi, že nás svaz po nabídce
ATP jako tradičního pořadatele oslovil
a že tradice Prague Open zůstává
nepřerušena. Na druhé straně musím říct,
že omezujících opatření je tolik, že turnaj
bude organizačně velmi náročný,“
komentoval přípravy několik dnů
před startem Prague Open.

Co naopak Šavrdu i fanoušky může těšit,
to je velmi solidní obsazení. Deset dnů
před turnajem bylo v pavouku šest hráčů
z první světové stovky. „Původně jsem
čekal ještě vyšší kvalitu, nepřijedou však
hráči z tzv. rizikových zemí, někteří jiní se
obávají o zdraví, další se zase nechtějí

smířit s restrikcemi a z nich plynoucím
nepohodlím.“
Pro domácí fanoušky bude jistě zajímavé,
jak si povede česká jednička Jiří Veselý
a jak se s příležitostí poperou talentovaní
mladíci Forejtek a spol., které do hlavní
soutěže posunuly volné karty.
„Jsem na jejich výkony zvědav, vzhledem
k okolnostem mají možná větší šanci než
jindy. Exhibice se sice v posledních týdnech
hrály takřka po celé Evropě, ale u nás
mohli díky velmi rychlé reakci svazu začít
hrát ostré zápasy velmi brzy, a tak by
měli být dostatečně rozehraní. Uvidíme,
jak se svou šancí naloží, je to pro ně
příležitost.“
I.ČLTK Prague Open je prvním ze série
čtyř domácích challengerů, následují
podniky na Spojích Praha, v Ostravě
a Prostějově.
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PRAGUE OPEN 2O20
B Y

M O N E T A

M O N E Y

B A N K

PROGRAM/SCHEDULE
Sobota/Saturday 15. 8. 2020
Kvalifikace a 1. kolo dvouhry
Qualifying and 1st round singles
Neděle/Sunday 16. 8. 2020
1. kolo dvouhry
Singles 1st round
Pondělí/Monday 17. 8. 2020
2. kolo dvouhry
Singles 2nd round
Úterý/Tuesday 18. 8. 2020
2. kolo dvouhry a 1. kolo čtyřhry
Singles 2nd round and doubles 1st round
Středa/Wednesday 19. 8. 2020
Osmifinále dvouhry a 1. kolo čtyřhry
Singles round of 16 and doubles 1st round
Čtvrtek/Thursday 20. 8. 2020
Čtvrtfinále dvouhry a čtyřhry
Singles and doubles quarterfinals

ATP Challenger 125/137 560 €
(48 hráčů ve dvouhře, 4 v kvalifikaci; 16 párů)
Body

Pátek/Friday 21. 8. 2020
Semifinále dvouhry a čtyřhry
Singles and doubles semifinals
Sobota/Saturday 22. 8. 2020
Finále dvouhry a čtyřhry
Singles and doubles finals

1. kolo
2. kolo
Osmifinalisté
Čtvrtfinalisté
Semifinalisté
Finalista/-é
Vítěz/-ové

0
5
10
25
45
75
125

Prémie
dvouhra/čtyřhra
660/ = osmifinále
1 320/–
2 180/920
3 710/1 630
6 370/2 740
10 770/4 570
18 290/7 870

Pozn.: Prémie ve čtyřhře = pro pár
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Z KLUBU

BUJNÉ PLÁNY
VS. LIMITY

Štvanice je jako nová,
plánů je ale pořád dost;
snad tenis nevystřídá
obora s jeleny

Tři roky jsou jako nic, řeknete si. V životě I.ČLTK, který je díky 127 letům
existence nejstarším tenisovým klubem u nás, to platí dvojnásob.
A přestože stoleté platany pořád připomínají všudypřítomný genius loci
a chvíle, kdy na ostrově vyhrávali Drobný, Javorský nebo Kodeš,
za posledních šestatřicet měsíců se na Štvanici změnila spousta věcí.
A to radikálně.

PO_bulletin_2020.qxp 05.08.20 19:46 Stránka 13

www.pragueopen.org

Vladimíra Laciny, mimochodem
vášnivého tenisty, kolaudovala závěrečná
třetí etapa.
Dostavbou vzniklo úžasné patro, a nejen
pokud jde o design; i obsah se povedl.
Zbrusu nové fitko, komfortní wellness
a další potřebné zázemí na špičkové
úrovni. K tomu rekonstruované prostory
v přízemí, nový servis a obchod přímo
naproti recepci a ordinace sportovního
lékaře – co víc si může tenisový klub,
ve kterém funguje Národní tenisové
centrum, přát?
„Určitě bychom něco našli, ale dostavba
kvalitu Štvanice výrazně pozvedla.
Komfort pro závodní hráče a vůbec
všechny členy klubu je s minulostí
nesrovnatelný,“ říká generální manažer
I.ČLTK Vladislav Šavrda a při vzpomínce
na nedávnou tělocvičnu s malými okny
a mizerným větráním či rehabilitaci
velikosti obývacího pokoje se pousměje.
„Takhle nějak jsem si nástavbu
představoval, když jsem před čtyřmi
lety na ochoze vyměřoval a plánoval,
co všechno by se do patra mohlo vejít.
Nedoufal jsem ale, že to bude designově
tak povedené. Architekt Vladimír Lacina
i stavební firma TH-System zaslouží
velké uznání.“

Nástavba malého centru tvoří při pohledu shora podkovu

Klub vybudoval díky nástavbě malého
centrkurtu a rekonstrukci vnitřních
prostor kompletně nové zázemí. Našel
schopného sportovního ředitele s vizí
i schopnostmi začít ji okamžitě naplňovat.
S ním přišly nové úspěchy i talentovaní
hráči. A se vším zmíněným souvisejí další
výzvy i plány, které přesahují hranice
příštího desetiletí.

ZÁZEMÍ PRO BUDOUCNOST
Úplně na začátku to připomínalo vzdušný
zámek. A jakkoli se brzy objevily zřetelné
kontury, znovu se vloudila pochybnost;
už samotné výběrové řízení na zhotovitele
dostavby malého centru se totiž na podzim
2016 zašmodrchalo. Rozuzlení naštěstí
přišlo svižně. A tak se tři roky poté, co
ležel na stole prováděcí projekt architekta

Nové prostory pomohou pozvednout
kvalitu sportovní přípravy v klubu
o další stupínek; fitness a rehabilitace
jsou na úrovni, která odpovídá modernímu
zabezpečení špičkového sportu,
nová lékařská ordinace je vítaným
nadstandardem. „Teď už jen všechny nové
prostory a možnosti co nejefektivněji
využívat. V tom máme zatím rezervy,“
říká manažer klubu pro správu Martin
Šustr. „Sauna a vířivka jsou vytížené,
čekali jsme ale větší zájem závodních
hráčů o ledovou vanu, infrasaunu
nebo Kneippovy lázně. Naopak
v masérně a fyzioterapii se dveře
netrhnou.“
ŘEDITELOVO KOUZLO
Do křesla sportovního ředitele I.ČLTK se
před dvěma lety usadil Petr Vaníček. Až
donedávna kouč, který sbíral zkušenosti
po boku Rikla či Damma, ale také jako
sparingpartner Martiny Hingisové nebo
trenér Andrey Hlaváčkové. Nová role mu
sedla možná víc, než si sám připouštěl.
Sotva si nechal vytisknout vyzitky, I.ČLTK
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S Petrem Vaníčkem přišly i úspěchy

Tereza Martincová už patří mezi opory I.ČLTK, má na dohled první světovou stovku

vyhrál po 28 letech extraligu smíšených
družstev. A po roce úspěch zopakoval.
Na Štvanici se začala připravovat Karolína
Muchová, po krátké pauze se na ostrov
vrátil talentovaný Jonáš Forejtek, loni na
podzim přestoupili od rivala z Prostějova
Adam Pavlásek a Václav Šafránek, na
cestě od konkurence jsou další hráči.

PADEL, NEBO HALA
V hlavách vedení klubu už jsou další
plány. Například na vybudování lehké
haly za kurtem Pavla Huťky, respektive
dvorcem číslo 3, kde pomalu dosluhuje
provizorní víceúčelové hřiště. Nové už
několik let stojí v části za Negrelliho
viaduktem – na někdejším Slavoji.

v klubu. Je to čím dál populárnější sport
tenisu velmi podobný, hrají se výhradně
čtyřhry a tomu odpovídá i fyzická
náročnost. Otázkou však zůstává odclonění,
chcete-li odhlučnění od přilehlých
dvorců, které zatím nedokážeme vyřešit.
Příhodnější se nám proto zdá varianta
lehké haly,“ přibližuje Šavrda.

„Hlavně umí s tenisty mluvit,“ vystihl velkou
Vaníčkovu přednost štvanický patriot
Jan Šátral a Šafránek jeho slova potvrdil:
„Cítil jsem opravdový zájem, Petrovo
jednání bylo od první chvíle super.
Štvanice mi přišla jako nejsympatičtější
klub, proto jsem tady.“

„O možném využití prostoru se aktuálně
bavíme. Variantou je kurt na padel, který
by mohl členům zpříjemnit chvíle

S nápadem menší haly ve stávajícím
areálu přišel právě sportovní ředitel klubu
Vaníček s tím, že by takový prostor umožnil

Vaníček připouští, že ho nová práce zaujala.
„Naplňuje mě víc, než jsem si myslel.
Trávím na Štvanici čím dál víc času, ale
baví mě to a mám radost, že se nám daří.“
Sportovní ředitel však dokáže hráče nejen
přivést, ale také motivovat a stmelit.
A udělat atmosféru. Důkazem budiž nejen
dva extraligové triumfy v řadě. „Pomáhá
mi to, že se ví, že je na Štvanici nejen
skvělé zázemí, ale také přívětivá atmosféra.
Díky tomu není třeba hráče přesvědčovat
a přetahovat, jdou zkrátka za tím, jak to
tady děláme,“ říká skromně Vaníček, který
od začátku vylepšoval i model přípravy
hráčů všech kategorií a její co nejlepší
zabezpečení. Zbrusu nové zázemí mu
ideálně nahrálo.

Dvě štvanické hvězdy aneb Markéta Vondroušová s Karolínou Muchovou
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zkvalitnit v zimních měsících kondiční
přípravu. Hala by sloužila jako nadstavba
fitka; zejména pro sprinty a některá další
cvičení vyžadující větší prostor by byla
ideální. „Přikláním se k tomu, i když jde
zatím pouze o úvahy. Realizace se musí
odvíjet od rozpočtu a finančních
možností,“ naznačuje Šavrda, jak by
chtěl klub optimálně naložit s prostorem
o rozměrech zhruba 10x20 metrů.

V každém případě je zřejmé, že případný
další rozvoj areálu je (po schválení
plánu na využití ostrova) možný pouze
na východní straně – za Negrelliho
viaduktem, tedy v místě, kde kdysi
fungoval TJ Slavoj. Klub v těch místech
od povodní v roce 2002 rekonstruoval,
respektive vybudoval, celkem sedm
dvorců, víceúčelové hřiště i kurt
na beachvolleybal.

SCI-FI PLÁN
V hlavách klubového managementu jsou
i další drobná vylepšení a rekonstrukce
toho, co dosluhuje. Veškeré další nápady
a vize však brzdí jeden zádrhel: „Mám
možnost účastnit se jednání o revitalizaci
ostrova, ale dokud neexistuje jasný plán,
co se na Štvanici bude dít, a dokud
neuzavřeme pevné smlouvy, můžeme
sice snít, ale nemá smysl mít bujné plány
na větší investice,“ zůstává při zemi Šavrda
a architekt Lacina, autor projektu nástavby,
mu přizvukuje: „Budovat cokoli zásadního
by stejně mohla být potíž i proto, že
lokalita ostrova má mnoho limitů včetně
velmi omezené dopravní obslužnosti.
Krom toho má areál dva majitele, klub
a svaz, což by další rozvojové projekty
mohlo komplikovat.“

„Z hlediska počtu kurtů a možností
tréninku je to velké pozitivum, závodní
a rekreační tenis se díky tomu navzájem
neomezují, možnosti přípravy jsou
komfortní i v případě pořádání turnajů
v hlavním areálu. Ale jsou tu i negativa.
Když odhlédnu od vzdálenosti z hlavního
areálu, je to především absence šaten
a dalšího hygienického zázemí,“ vysvětluje
Šavrda. A mrzí ho, že se před lety
nepodařilo od původního majitele
odkoupit stávající budovu, která by
takové zázemí poskytla. Nadějí jsou
zprávy o tom, že se o odkup pokusí
Magistrát hlavního města Prahy.
„Tím pádem bychom si mohli část
pronajmout a potřebné zázemí získat.
Což je ale běh na delší trať, podobně

jako náš záměr získat standardní smlouvu
o pronájmu pozemků. Ty patří – tak jako
celý ostrov – také Magistrátu a jsou
považovány za sportovní plochu. Platíme
za ně nájem podle předpisů, jde ovšem
pouze o tzv. faktické užívání, takže nemáme
garanci dlouhodobého pronájmu. Což je
z našeho pohledu nevýhodné. A už vůbec
nemůžeme na Slavoji investovat. Proto
leží na Magistrátu naše žádost o vytvoření
klasické nájemní smlouvy na deset let
s desetiletou opcí, která by nám umožnila
začít plánovat rozvoj a investice i tam.”
Šavrda přiznává, že má v hlavě ještě jedno
sci-fi přání, které se z pohledu klubu
nabízí. Totiž »odstěhování« skateparku,
respektive společnosti Mystic, která ho
provozuje, jinam. Třeba na opačnou stranu
ostrova, kde zatím po zbourání starého
zimáku zůstává nevzhledná plocha.
OBORA S JELENY?
„Vím, že je to až kacířská myšlenka,
ale kdybychom pozemek pod stávajícím
skateparkem získali, umožnilo by nám
to spojit oba areály v jeden celek; stačilo
by projít z recepce na opačnou stranu,
podejít Negrelliho viadukt a vejít například
do pevné dvouhaly,“ říká Šavrda a vzápětí

Takhle slavil loni v prosinci extraligový tým posílený Slovákem Kližanem druhý titul v řadě. Zleva Krstev, Šátral, Šafránek, Staněk, Kližan, Martincová,
Vondroušová, Muchová. Detiuc a Forejtek.
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V luxusním štvanickém wellness nechybí vířivka...

vyloudí na tváři úsměv: „Je mi ale jasné,
že tohle je věc, kterou bude případně
řešit až další generace.“ Vzápětí ovšem
znovu zvážní: „Nedávno jsem si přečetl
o znovuotevření nebo oživení nedávné
architektonické soutěže na revitalizaci
ostrova. Některé nápady mě jako člena
I.ČLTK, který patří na Štvanici už víc než
šedesát let, doslova děsí. V místě nové
klubovny, kde nyní sedíme, by například
měla být obora s jeleny…“

...ani vědro na ochlazení po saunování

V souvislosti s tenisovým rozvojem
Štvanice stojí za zmínku i skutečnost,
že tenisový svaz dal už před pár
měsíci mandát prezidentovi ČTS
Ivo Kaderkovi, aby jednal o prodeji
druhé části areálu s centrálním dvorcem.
Realizace zatím není na pořadu dne,
ale kdyby se našel movitý investor,
mohlo by to plány I.ČLTK ovlivnit.
Leda by si klub druhou polovinu
areálu koupil.

„I kdyby to bylo reálné, jako že není,
za sebe říkám NE. Při současném pojetí
Davisova poháru a Fed Cupu by byl
takový stadion využitý jednou ročně při
mezinárodním turnaji, a to by bylo víc než
nerentabilní. Centr by především chátral
a každý rok spolkl pár milionů na nutné
rekonstrukce. Ale kdybych dokázal lusknout
prsty a místo centru získat zelenou louku,
pak by to pro I.ČLTK samozřejmě bylo
zajímavé,“ usmívá se Šavrda.

Ostrov tenisu zaslíbený; vpravo kurty na bývalém Slavoji, kde připadá v úvahu další rozvoj areálu
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FAMÓZNÍ VZKŘÍŠENÍ
Našimi akcemi jsme šokovali celý svět, říká prezident tenisového svazu Ivo Kaderka

Není o tom pochyb, tenis se po covidové eskapádě ze všeho nejdřív rozjel v Česku. A nejen díky mnoha
výborným hráčům. Rozhodly nápady a schopnost bleskově je uvést do života. „Byla to jediná možná cesta
jak tenis resuscitovat,“ říká prezident Českého tenisového svazu IVO KADERKA (56). Za poslední počiny
a akceschopnost sklidil poklonu i od zatvrzelých odpůrců.

Jaký motor vás hnal, když jste chystali
»pocovidové« projekty?
„Upřímně: začátek té hrůzy byl až děsivý.
I já jsem měl chvíli pocit, že snad všichni
začnou postupně umírat, v médiích se
strhl ohromný humbuk. Ale brzy mi bylo
jasné – i po rozhovorech s některými
lékařskými odborníky, že takhle
sešněrované to dlouho nemůže vydržet.
Že nebudeme přežívat ve skafandrech
a bunkrech a svět se musí vrátit
k normálu.“

Takže?
„Takže jsem začal vymýšlet systém akcí,
abychom byli na ten den připraveni.
Spolu s Vojtou Fléglem jsme nad jejich
konkretizací strávili spoustu hodin a stálo
to za to; když ten běs 25. května z velké
části skončil, mohli jsme hned druhý
den vyjet s Pohárem prezidenta ČTS,
který hráli všichni naši nejlepší včetně
wimbledonské vítězky. Povedl se nám
skvělý start a stejně úspěšně jsme
pokračovali. Připravili jsme týmovou

soutěž Barvy pro budoucnost, sérii
turnajů Trofej solidarity a naděje, spolu
se Slováky Pohár přátelství. Tohle – a také
projekty soukromých subjektů – byla
zkrátka jediná možná cesta, jak tenis
znovu oživit.“
Z čeho jste turnaje financovali?
„Naštěstí jsme měli na účtu peníze
pro reprezentaci, takže nejprve z nich.
Naše projekty daly práci hráčům, jejich
trenérům, kondičákům, fyzioterapeutům,
masérům a nakonec zaměstnaly
i kluby, kde se hrálo a kde se hráči
připravují. Přes reprezentaci jsme takhle
investovali do oživování. Následně jsme
totéž udělali s talentovanými mladými
hráči a pak jsme získali další smlouvy
a peníze a mohli projekty dál rozvíjet.“
Asi jste měli připravených víc
možností?
„Měli jsme variantní scénáře a postupně,
tak, jak se otevíraly jednotlivé koridory,
jsme vytvořili celou mozaiku akcí. Tím,
co se nám podařilo, jsme bez nadsázky
šokovali tenisový svět; mám desítky
emailů o tom, jak jsme rychlí a jedineční.
Od prezidentů evropských svazů
i od prezidenta ITF Haggertyho.
A mám z toho samozřejmě radost.“

„

Ivo Kaderka předává Petře Kvitové trofej za triumf v Poháru prezidenta

Začátek té hrůzy byl
až děsivý. I já jsem měl
chvíli pocit, že snad
všichni začnou
postupně umírat.
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Petra Kvitová pomohla
triumfem ve Stromovce
nastartovat domácí turnaje
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Zředí se turnajový
kalendář a skončí ta
nekonečná štvanice;
dnes v Americe,
zítra v Bangkoku
a popozítří zase
jinde...

prize-money. I tohle je myslím
ocenění všeho, co se nám povedlo.“

Ivo Kaderka s prezidentem slovenského svazu Tiborem Mackem a obřím Pohárem přátelství

...a s Jiřím Veselým při Poháru přátelství Česko vs. Slovensko

Krom turnajů došlo i na soustředění,
je to tak?
„Ano, pro všechny věkové kategorie.
Bylo úžasné vidět zblízka, s jakým
odhodláním hráči makali a jak jim to
prospělo. Takže ač za sebou máme
apokalypsu a pár týdnů totálního temna,
práci svazu, respektive všech, kdo se
na ní podíleli – což byl například nový
předseda trenérské rady Honza Stočes,
musím vysoko ocenit.“

Pro český tenis byla zase oceněním
nabídka WTA na pořadatelství srpnového
turnaje žen ve Stromovce.
„To je pravda, impuls vzešel od WTA.
Mimo jiné právě proto, že je zaujalo,
jak rychle a dokonale jsme vyjeli
s Prezidentským pohárem, který
vyhrála Petra Kvitová. ATP nám zase
jako konsenzus mezi vlastní snahou
a vůlí ČTS nabídla pořadatelství čtyř
challengerů s tím, že uhradí

Křišťálovou kouli asi nemáte,
nicméně tušíte, co bude s tenisem dál?
Jak se na něm podepíše letošní
sezona?
„Myslím, že se zředí turnajový kalendář
a skončí ta nekonečná štvanice; dnes
v Americe, zítra v Bangkoku a popozítří
zase jinde... Možná se sníží prize-money,
přinejmenším však nepůjdou výš, snad
krom grandslamů. Což by bylo jedině
dobře, protože je absolutně nemožné
a nesmyslné zvyšovat odměny stále výš
a výš. To by bylo pro tenis v konečném
dopadu kontraproduktivní; postihlo by
to nejprve organizátory a pak i samotné
hráče. A také to všechno může mít
dopad na týmové soutěže.“
Jaký?
„Covid se může náramně hodit těm,
kteří slibovali miliony na Davis Cup. Teď
mohou říct, že bez diváků je to složité…
Já říkám, že to v novém formátu bude
bez diváků už navždy. A nebýt Nadala
a Španělska ve finále, skončilo to tak
už při loňské premiéře. Týmové soutěže
se klidně mohou vrátit k původnímu
formátu a do rukou národních federací;
ty zvládnou obě soutěže oživit a znovu
nastartovat. Třeba ve skromnější podobě,
ale zvládnou! Možná to všechno, co se
stalo, bude i k něčemu dobré a tenis
to »znormální« a zcivilizuje. Asi nejsem
sám, kdo si myslí, že některé věci jsou
přehnané a celý ten kolotoč se hnal
špatným směrem.“
Co jste říkal na divoký přesun
Roland Garros a až brutální opatření
při US Open?
„Za vším jsou pochopitelně peníze.
Grandslamy, to jsou ohromné kontrakty,
pro organizátory i tamní svazy jsou
nesmírně lukrativní, i kdyby se hrálo
bez diváků. A to je motor všeho.“
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CHYTÍ ŠANCI?
Volné karty na domácí challengery mohou být pro mladíky odrazovým můstkem
Každý je z jiného těsta a na dvorci je rozeznáte už podle prvních fiftýnů. Jeden má výborný forhend, druhý
podání, třetí se fantasticky pohybuje a čtvrtý se chlubí komplexností. Jedno však mají společné; jsou mladí
a touží se prodrat mezi tenisovou elitu. Klíčové chvíle, které ukáží, jakou mají šanci, jsou tady. Už nejbližší domácí
challengery mohou napovědět, kdo z nich se do velkého tenisu odrazí nejlíp. Třeba už na Štvanici…

JONÁŠ FOREJTEK
JONÁŠ
Věk:
19 FOREJTEK
Věk:
19
ATP: 436
ATP:
ITF nej:436
1 (9/2019)

US Open, stal se dorosteneckou světovou
jedničkou a ještě stihl famózní debut
v Davis Cupu, když v Bosně vyhrál oba
singly! Letos na svoje výsledky navazuje
a potvrzuje talent a píli, jakkoli
koronakrize světový tenis zabrzdila.

Loňské úspěchy pasovaly JONÁŠE
FOREJTKA do role premianta mezi
domácími mladíky. Vyhrál juniorku

Těsně předtím, než se kolotoč zastavil,
zvládl na turnajích Futures sérii finále –
vítězství – semifinále. A hned na začátku

ITF nej: 1 (9/2019)

léta ukázal sílu i doma, když vyhrál
oba první turnaje Trofeje solidarity.
Do mužského tenisu zkrátka vkročil
s odzbrojující samozřejmostí a není divu,
že pokud se světové turnaje rozběhnou,
chce se na konci roku najít ve třetí světové
stovce. Odvážné? Předpoklady má.
Ten první: je extrémně pracovitý, schopný
jít na kurt i třikrát denně. Ale především

Jonáš Forejtek s trofejí za vítězství v Moravia Open v Prostějově
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bylo to vidět. Triumf ve Starých Splavech,
kde mu ve finále vzdal Rosol, solidní
výkony v Poháru přátelství proti Slovákům
(porazil Horanského) i v Top lize, další
turnajový titul v Prostějově po finále
s Lehečkou a vzápětí finále v Liberci.
„Ještě na podzim jsem si na mužský tenis
zvykal, necítil jsem se úplně komfortně.
Teď už jsem to vstřebal, přijde mi to úplně
v pohodě,“ popisuje, jak vplouval mezi
dospělé. Pokud se sezona rozjede, touží
udělat další krok na challengerech.
„Na jednu stranu to bude těžké a hodně
bude záležet na losu, turnaje budou
hodně silné. Na druhou stranu mohou
být překvapivé výsledky; hráči jsou různě
rozehraní, každý trénoval jinak a všichni
nemusejí být ve formě. Můžu mít proti
těm lepším větší šance než obvykle.“

Jiří Lehečka spoléhá na svůj servis

má zabijácký forhend, v mužském tenisu
zbraň číslo 1. „Ohromně mu to letí,“
přikyvuje kouč Jan Mertl a přidává, že
Jonáš nepostrádá kondici, výborně čte
hru a je zápasový typ. Taky perfekcionista,
což mu někdy paradoxně ubližuje; sám
se sebou je totiž zbytečně nespokojený.
„Když přišla omezení kvůli koronaviru,
zrovna jsme se chystali do Jižní Ameriky,
měl jsem dvě volné karty na challengery.
Škoda, měl jsem docela formu a na
jaře jsem neobhajoval žádné body,“
povzdechne si Jonáš. „Na druhou stranu
jsem aspoň v klidu odmaturoval. Mám
obavy, že bych to jinak nezvládl, první
pololetí jsem totiž nestíhal a uzavřel ho
až tři týdny před maturitou,“ přibližuje,
v čem mu (ne)prospěla doba karantén.
V době mnoha omezení trénoval na
domácím kurtu v Úlicích a pod vedením
Jaroslava Blažka se hodně věnoval
kondici. Od červnové maturity zase hrál
dvoufázově. Jakmile přišly první turnaje,

Aby byl na příští týdny co nejlépe
připraven, proložil Jonáš turnaje a trénink
na Štvanici krátkým kempem v rakouském
Kitzbühelu; pět dnů tam hrál se
zkušeným Němcem Philippem
Kohlschreiberem. „Dvakrát denně dvě
hodiny a dost intenzivně. Bylo to náročné
i proto, že je tam nadmořská výška a míče
víc létají a hůř se kontrolují. Ale bylo fajn
vidět, jak Philipp trénuje, je to hráč, který
je v první stovce hodně hodně dlouho.
I když mu to třeba dopoledne nešlo,
odpoledne byl znovu zkoncentrovaný.
Jenom mě překvapilo, že se před
tréninkem skoro nerozcvičuje, ale prý to
tak dělá celou kariéru,“ usmívá se Jonáš.
Možná z čerstvé zkušenosti něco vytěží
už v příštích týdnech. Speciálně na Štvanici
by se měl člen sportovní rodiny z Úlic
cítit jako doma; hraje tady od dětství,
kurty zná dokonale. Navíc spí ve vlastní
posteli, v areálu má totiž krom ideálních
podmínek k tréninku i vlastní bydlení.

JIŘÍ
LEHEČKA
JIŘÍ
LEHEČKA
Věk:
Věk: 1818
ATP:
538
ATP:
538
ITF
nej:
(3/2019)
ITF nej: 10 10
(3/2019)

Podobné sny jako Jonáš spřádá i jeho
vrstevník JIŘÍ LEHEČKA. I on už si loni
odbyl daviscupový debut, při kterém
překvapil odvážným tenisem, i když

nakonec vyrovnanou bitvu s Nizozemcem
Haasem prohrál.
„Davis Cup mě ohromně povzbudil.
Už nominace byla příjemným
překvapením, totéž výkon proti Haasemu.
Kéž bych z něj brzy udělal standard…,“
usmívá se mladík z Kněžmostu u Mladé
Boleslavi, který našel tenisové štěstí
v Prostějově.
„Jako žák jsem trénoval v Jablonci, ale pak
si mě všiml pan Šilhánek a od dvanácti
jsem začal jezdit do Prostějova. Nejdřív
jednou za měsíc, ale pak pořád častěji,
až jsem tam zakotvil,“ přibližuje loňský
čtvrtfinalista juniorek v Melbourne a New
Yorku a 11. dorostenec světa, který na
Hané studuje sportovní gymnázium.
V tatínkovi, bývalém reprezentantovi
Československa, měl plavecký vzor
a denodenně byl v bazénu, vyzkoušel
spoustu jiných sportů včetně lyžování
a fotbalu, ale nakonec vyhrál tenis.
Trefa, chce se říct o mladíkovi, který má
figuru jako zvon, spoléhá na výborné
podání a od rakety mu to letí. „Hraje
nadstandardně rychle z obou stran
a servis mu létá kolem 220 km/hodinu,
navíc je Jirka nesmírně pracovitý,“
přibližuje jeho kouč Michal Navrátil,
který dohlíží na Lehečkův tenis spolu
se svým otcem Jaroslavem.
Koronakrize přišla Jiřímu relativně vhod;
po dvou zraněních a téměř půlroční
pauze totiž spěchal, aby se co nejdřív
vrátil na turnaje, ale díky pandemii mohl
ubrat plyn, dobře si zatrénovat a znovu
najít formu. Na domácích turnajích
už v létě ukázal, co v něm je: hrál mj.
semifinále Poháru prezidenta a finále
Moravia Open v Prostějově.
Mezi muži si začal pomalu zvykat už loni,
odehrál první turnaje kategorie Futures
a debutoval v Davis Cupu. Podzimní
únavová zlomenina nártní kůstky
a následné trable se zápěstím levačky
ho však přibrzdily. Teď už je zase fit
a chce co nejvíc vylepšit žebříček.
Mezi jeho rádce se krom trenérů
a kondičního Radka Štěpánka řadí také
Jan Mühlfeit; ten patřil přes dvacet let
do nejvyššího vedení Microsoftu
a udělal si jméno i jako globální stratég,
mentor a mentální kouč. „Jejich
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spolupráce funguje už asi rok. Jirka
na sebe má velké nároky, býval hodně
negativní a tohle je cesta, jak veškeré
tlaky lépe zvládnout,“ popisuje Navrátil.

turnaje kategorie Futures. Pomohlo mi
pár volných karet a šlo to až překvapivě
rychle,“ rekapituluje mladík, který staví
hlavně na výborném pohybu.

Soudě podle výsledků už Lehečka tlaky
zvládá lépe. Tak jako přechod mezi muže,
i když připouští, že to byl zpočátku skok.
„Ve všech směrech. Na juniorkách
grandslamů jsme měli veškerou péči,
na »patnáctku« jsem najednou přijel jako
nikdo, bez žebříčku. Záleží, jak se s tím
kdo popere, ať už herně, fyzicky, nebo
v hlavě,“ popisuje a dodává, že i posun
na challengery je znatelný. „Všechno je
zase o stupeň výš, tréninkem počínaje
a nasazením konče. Vím, že je přede
mnou ještě hodně práce, ale mám
do tenisu velkou chuť,“ říká s pokorou
a důvěrou, že doma dostane nějakou
volnou kartu. A pak se pousměje: „Můj
tenis se dost podobá tomu, jaký hrál
Tomáš Berdych. Teď se ještě aspoň
trochu přiblížit jeho výsledkům.“

Po prvních úspěších mezi muži si prý
myslel, že už je dobrý hráč. Z omylu ho
ovšem rychle vyvedl nový kouč. „S panem
Vackem spolupracujeme od loňského
května. Od začátku mi dává do těla, ale
přináší to výsledky; hodně jsem zrychlil
hru, letí mi to. I kondice šla nahoru.
A taky už jsem poznal, jak nesnáší, když
odfláknu byť jediný míč,“ usmívá se
Tomáš.
Covidová pandemie ho dost možná
zarazila v dalším rozletu; v únoru totiž
v německém Koblenci vyhrál challenger,
měl formu. „A hlavně jsem byl fit,“
posteskne si. „Poslední dobou mě občas
přibrzdí nějaké zranění, naposledy
ve Starých Splavech záda a vzápětí pro

změnu loket. Do konce července jsem
odehrál jen dva zápasy Top ligy,“ prozradí
mladík, jehož motorem jsou prý úspěchy.
„Každý znamenal novou motivaci,
ať výhry na futurech nebo výsledky
na challengerech. Už jsem se na nich
zabydlel a můžu se dívat výš. Jako kluk
jsem snil o první stovce, teď to vypadá
docela reálně.“
Že si Macháč nestaví vzdušné zámky
potvrzuje i Vacek. „Škoda, že Tomáše
trochu limitují zranění, je to jeden
z našich nejtalentovanějších
a nejšikovnějších hráčů. Má skvělý pohyb
i bekhend, hraje hodně rychle a vylepšil
podání, kterým si dokáže vytvořit tlak,“
popisuje přednosti svěřence kouč
a chválí jeho pracovitost. „Chci, aby hrál
aktivně. Umí si zezadu vytvořit pozici
a zakončit na síti, případně soupeře
donutit k chybě. A pořád se může
zlepšovat.“

Tomáš Macháč je z českých mladíků na žebříčku ATP nejvýš

TOMÁŠ
MACHÁČ
TOMÁŠ
MACHÁČ
Věk:
Věk:
1919
ATP:
256
ATP:
256
ITFnej:
nej:
(1/2018)
ITF
16 16
(1/2018)

Třetím z party talentovaných mladíků je
sparťan TOMÁŠ MACHÁČ. Ten se zatím
cestou do velkého tenisu příliš nezdržuje,
což potvrzuje jeho žebříček. Možná i
proto, že je opravdový hráč: jeho finálová
bilance na turnajích ITF a challengerech
je naprosto famózní – 5:0! „O něčem to
určitě svědčí,“ usmívá se Macháčův kouč,
bývalý daviscupový reprezentant Daniel
Vacek.
Tomáš ještě nezavřel dveře za juniorským
tenisem a už vyrazil úspěšně na turnaje
Futures – na podzim 2018 vyhrál tři
po sobě! Zabydlet se na challengerech
mu trvalo jen o chvilku déle; hned při
premiéře hrál čtvrtfinále v Ostravě, brzy
přidal dvě semifinále a letos v únoru
v Koblenzi vyhrál. Titul ho vystřelil
na 251. příčku žebříčku ATP, nejvýš
z českých teenagerů.
„Půl roku před koncem mezi juniory jsem
si udělal těžký výron a musel si dát pauzu.
Vypadaly mi nějaké body a už jsem se
nechtěl vracet, tak jsem zkusil rovnou
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Nejbližší Macháčův cíl? Co nejvíc hrát.
„A nahrát maximum bodů, abych měl
šanci na kvalifikaci Roland Garros.
Rád bych si udělal »strejčka«; v březnu
mi začnou padat body, tak abych se
zbytečně nenervoval.“

MICHAEL
VRBENSKÝ
MICHAEL
VRBENSKÝ
Věk:
20
Věk: 20
ATP:
405
ATP:
405
ITF
nej:
(5/2017)
ITF nej: 14 14
(5/2017)

Dvacetiletý MICHAEL VRBENSKÝ na
sebe letos nejvíc upozornil triumfem na
Poháru prezidenta, prvním pocovidovém
domácím turnaji, který mezi ženami
vyhrála Petra Kvitová. Na kurtech Sparty,
kde je doma, postupně porazil Veselého,
Lehečku a ve finále Koláře.
„Ten turnaj se mi povedl, i když jsem
měl i štěstí, dvakrát rozhodoval super
tie-break,“ připomíná Michael, jenž vyhrál
ještě červencové Svijany Open.
„Je výborné, že jsme si mohli doma zahrát,
akcí bylo víc, na druhou stranu se nemůžu
dočkat, až se zase začne hrát o body.
Potřebuju se posunout na žebříčku, abych
se stabilně dostával na challengery,“ říká
mladík z Poděbrad, který měl kariéru
nalinkovanou; tatínek je tenisový trenér,
a tak nebylo jiné volby, i když hrál Michael
do dvanácti také fotbal. Oba sporty ale
brzy nestíhal, protože forhendy jezdil
odmalička pilovat i do Stromovky; tam si
ho mimochodem všimli díky tomu, že
lákali do klubu jeho starší sestru Annu.
Mezi domácími mladíky patří
k nejkomplexnějším hráčům, v zásadě
nemá slabinu. Výborný pohyb, vyrovnané
údery, solidní obrana i schopnost soupeře
zatlačit.
„Cílem je pestrý celodvorcový tenis.
Michael si umí připravit útok, má i dobrou
obranu. Když mu to sedne, je jeho
všestrannost těžko k překonání, soupeř
ho zkrátka nemá na čem načapat,“ říká
jeho kouč Dušan Karol.
Do domácí špičky patří od žákovských
krůčků.. Před čtyřmi lety vyhrál Pardubickou
juniorku, o rok později se probojoval
do čtvrtfinále juniorky Wimbledonu
i do tamního finále debla (s Rakušanem

Michael Vrbenský se v létě ukázal ve výborném světle; na Spartě vyhrál Pohár prezidenta ČTS
a koncem července také Svijany Open

Rodionovem) a postupně začal zkoušet
štěstí mezi muži. Už v roce 2018 vyhrál
první turnaj Futures v Rakousku; na
nejmenších turnajích mužů se prosadil
svižně, a i když se nevyhnul hluchému
období, loňský rok zakončil skvělou sérií
včetně tří titulů. Teď se ale potřebuje
co nejdřív prosadit na challengery.
„Pořád jsem žebříčkově na hraně,
takže do poslední chvíle čekám, jestli
se na challenger vejdu nebo ne.
Ani z hlediska plánování turnajů to není
ideální. Letos bych ten krok rád udělal,
ale sezona už je skoro pase...“
Pro svůj tenis dělá hodně; krom kouče,
se kterým spolupracuje už čtyři roky, má
dva kondiční trenéry, Filipa Raptopulose
a Davida Hehejíka; ten ho mučí v posilovně.
K tomu mentálního rádce Kamila Poláka
ze skupiny Optima působící na Olympu.
„Doporučil mi ho pan Luxa, pomáhá mi
nastavit hlavu na zápasy. Pracuju s ním
už víc než rok,“ upřesňuje Michael.
Celý jeho tým včetně podpory rodičů
navíc výborně funguje. Vrbenský prý
znovu vstřebává i občasné připomínky
tatínka. „Měl jsem období, kdy jsem

začal mít svou pravdu,“ usmívá se,
„ale myslím, že tátovy rady už zase
beru a snažím se něco si z nich vzít.“
Pro jeho kariéru byla prý klíčová
možnost objet juniorské grandslamy.
Tam poznal zblízka velký tenis a viděl
světové hráče včetně svého idolu
Federera. „To pro mě byla ohromná
motivace i zkušenost,“ přiznává mladík,
jehož velkou zálibou jsou krásná auta.
Aktuálně prohání Škodu Octavii RS,
ale sní o jiné váhové kategorii. „Líbí se mi
Bentley Continental GT. V kasičce mám
zatím ale sotva na jeden elektron,“
směje se. Když ale chytí šanci, co není,
může brzy být...

n
Série čtyř domácích challengerů,
která startuje na Štvanici, může být šancí
i pro další mladé hráče. Na příležitost
a volnou kartu do kvalifikace či hlavní
soutěže čekají také Patrik Rikl (ročník
1999), Ondřej Štyler (2000), Andrew
Paulson (2001), Dalibor Svrčina, Martin
Krumich (2002) nebo bratr Kateřiny
Siniakové Daniel (2003). Právě proto se
vyplatí turnaje ATP Challenger Tour
pořádat.
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TENISOVÁ ŠKOLA I.ČLTK PRAHA BY BABOLAT
l
l
l
ZALOŽEN 1893

již 12 let organizuje turnaje v kategorii babytenis
úspěšně vychovává, rozvíjí a podporuje talenty
pravidelně se se svými týmy zúčastňuje pražských soutěží družstev

Kontakt: Mgr. Jan Pecha, Ph.D., vedoucí trenér TŠ, email: pecha@cltk.cz

www.cltk.cz
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místo očisty na budoár posk
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ytující požitk
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y pro tělo i duši.

PO_bulletin_2020.qxp 05.08.20 19:47 Stránka 28

TURNAJE

Štvanice už letos
nabídla spoustu
pěkného tenisu,
prim hrály ženy

EXHIBICE,
ALE SE ŠŤÁVOU!

LiveScore Cup. Tipsport Elite Trophy. Barvy pro budoucnost: TOP liga ČTS. Štvanice viděla i v bídném roce
covidové pandemie spoustu pěkného tenisu, i když diváků přišlo poskrovnu, do hlediště jich směl jen omezený
počet. Pro fanoušky velká škoda, pro hráče přesto výhra v loterii; po nucené pauze a týdnech tréninku si mohli
zahrát prestižní zápasy a připravit se na plánovaný restart sezony.

Jakkoli šlo jen o exhibice, ve kterých
hrály na Štvanici prim ženy, prestiž
a náboj nechyběly. Nejlepší chtěli
potvrdit dominanci, pro mladé to byla
šance, motivace i velká zkušenost. A tak
se i bez bodů do světových žebříčků
hrálo s turnajovým nasazením a touhou.
„Pro mě to byla šance zahrát si s dobrýma
holkama, ke kterým se na turnajích

dostávám jen obtížně; většinou musím
projít kvalifikací a něco vyhrát. Ale hlavně
to byla perfektní průprava na turnaje,
protože jenom trénovat a pak rovnou
vletět do zápasů by bylo složité,“ glosovala
příležitosti neustále se zlepšující Tereza
Martincová, která klepe na dveře Top 100.
Jenom na Štvanici měla možnost zahrát
si proti sestrám Plíškovým, Bencicové,
Muchové či Swiatekové.

Reakce tenisového svazu i privátních
subjektů byla velmi pohotová.
Jakmile vláda 25. května uvolnila
některá omezení, restartoval domácí
tenisovou sezonu Pohár prezidenta ČTS,
který ve Stromovce ovládli Petra Kvitová
a Michael Vrbenský. Hned vzápětí byl
u Negrelliho viaduktu k vidění LiveScore
Cup s šesticí hráček, které bojovaly
systémem malého Masters;

Růžový tým Petry Kvitové pro Elite Trophy bez své kapitánky; zleva Barbora Strýcová, Viktória Kužmová, Linda Frühvirtová, Iga Swiateková, Belinda
Bencicová a Stefanie Vögeleová
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Světová trojka Karolína Plíšková
jako vítězka LiveScore Cupu

„

Zahrála jsem si tři
kvalitní zápasy,
jako příprava výborné.
A každý vyhraný turnaj
se počítá.
Karolína Plíšková
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ve dvou skupinách se sešly Karolína
a Kristýna Plíškovy, Karolína Muchová,
Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková
a pozdější překvapivá finalistka Tereza
Martincová, jež na poslední chvíli nahradila
zraněnou Markétu Vondroušovou.
Trofej nakonec získala favoritka číslo 1
Karolína Plíšková.
„Zahrála jsem si tři kvalitní zápasy,
jako příprava výborné, mám na čem
stavět. A každý vyhraný turnaj se počítá,“
komentovala triumf světová trojka
po finálové výhře nad Martincovou
(6:2, 6:4).
V červnu a červenci zavítala na ostrov
hned třikrát Tipsport Elite Trophy
inspirovaná Laver Cupem; bojovaly
proti sobě týmy Karolíny Plíškové
a Petry Kvitové. Poprvé zkomplikoval
podnik déšť, přesto skončila série
z promotérské dílny Perinvestu
Tomáše Petery po všech stránkách
úspěchem.

„

Karolína Muchová odehrála první zápasy pod vedením nového kouče Davida Kotyzy

Bylo parádní mít
nejlepší hráčky světa
na své straně
a poslouchat jejich
rady.
Tereza Martincová

„Holky se po těch týdnech tréninku
určitě rády nadechly turnajové
atmosféry. LiveScore Cup, Top liga ani
Elite Trophy nebyly žádné exhibičky,
vždycky šlo o vítězství a často to byly
bitvy,“ komentoval (nejen) štvanické
příležitosti kouč Markéty Vondroušové
Jan Hernych a jeho svěřenkyně
se přidala: „Je skvělé, že jsme si mohly
zahrát takové zápasy. Podobně to bylo
i jinde v Evropě, ale u nás se začalo
relativně brzy a zúčastnila se spousta
dobrých holek. A nejen Češky. Takže
jsme si opravdu zvykaly na turnajovou
atmosféru a těžké zápasy.“
Týmové formáty šestikolové Top ligy,
která se hrála na Štvanici poprvé
na začátku července, i Elite Trophy,
byly příjemným osvěžením. Jakkoli je
tenis ryze individuální sport, soutěž

Válečná porada černého týmu při zápase Terezy Martincové

Pro talentovanou Nikolu Bartůňkovou byly letní akce velkou zkušeností i motivací
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družstev je vždycky oživením a nabízí
úplně jinou atmosféru. „Měli jsme
skvělou partu,“ libovala si Tereza
Martincová, která byla v Elite Trophy
parťačkou Vondroušové, Muchové
a sester Plíškových. „Bylo parádní
mít nejlepší hráčky světa na své straně
a poslouchat jejich rady. Moc mě to
bavilo.“
Všechny domácí akce přinesly
ohromné zpestření přípravy a vítanou
možnost konfrontace. „Taky hru v jiném
mentálním nastavení a napětí. I když
nešlo o body, holky to tak rozhodně
nebraly,“ připojil názor kouč Karolíny
Muchové David Kotyza a dodal,
že pro něj měl zápasový program
i další význam. „Neměl jsem předtím
možnost vidět Káju v zápase WTA Tour,
takže jsme si mohli některé věci
vyzkoušet, ať už to byl předzápasový
režim nebo to, co jsme trénovali.
Tohle pro mě bylo pozitivní.
Ale jak moc a komu nejvíc domácí
akce prospěly, to se ukáže teprve
na prvních turnajích.“

„

Jednička I.ČLTK Markéta Vondroušová při jednom z utkání Elite Trophy

Holky se po těch
týdnech tréninku rády
nadechly turnajové
atmosféry.
Jan Hernych
Barbora Strýcová se povzbuzuje s Belindou Bencicovou

Co je jisté: restart tenisu se v Česku
po všech stránkách povedl. Byl velmi
rychlý, akcí byla až přehršel a jejich
organizace na výborné úrovni. Štvanice
nebyla výjimkou, od června se na ostrově
hrála spousta zápasů, kterým nechyběla
kvalita a náboj.
„Nepochybuji, že to našim hráčům
pomohlo, nemuseli několik měsíců
pouze trénovat bez výraznější motivace.
Dokonce mám pocit, že turnajů bylo
až moc, že se kvalita – například
v Top lize – maličko rozmělňovala.
Na druhou stranu díky tomu dostali
příležitost mladí tenisté, kteří by si jinak
nezahráli,“ zhodnotil nejen štvanickou
minisezonu ředitel Prague Open
a generální manažer I. ČLTK Vladislav
Šavrda.

Účast Švýcarky, hráčky Top 10, byla velkým osvěžením druhého turnaje Elite Trophy
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O PARNÍK
JINDE

Tipsport Elite Trophy
se nám hodila
hned dvakrát,
říká Tomáš Petera

Přivedl do Česka několik atraktivních sportovních akcí, jiné sám vymyslel. TOMÁŠ PETERA (49) nechodí
pro nápady daleko a nemusel ani letos na jaře; charitativní exhibiční série Tipsport Elite Trophy, za kterou stojí
jeho společnost Perinvest a spolupráce s manažerem sester Plíškových Michalem Hrdličkou, pomohla výrazně
oživit tenis zasažený koronavirem. Přitáhla nejen nejlepší domácí hráčky, ale i Belindu Bencicovou či Igu
Swiatekovou, a nepostrádala kvalitu a náboj.

Asi bylo nutné vymyslet v době
karantén co nejdřív náhradní program?
„Přesně tak. Zrušením Prague Open,
zářijového zápasu NHL i štvanického
turnaje MMA jsme jako firma přišli
o produkční část, současně jsme hledali
cestu, jak pomoct našim hráčkám Karolíně
Muchové s Terezou Martincovou. Tipsport
Elite Trophy se povedla, hodila se nám
hned dvakrát. Současně se ukázalo,
jakou máme výhodu, že je tady tolik
výborných tenistek.“

Odkud jste začali?
„Od konzultací s hráčkami, které
jsme potřebovali pro náš projekt získat.
Což se povedlo, stejně jako spolupráce
s Michalem Hrdličkou, který je manažerem
Karolíny a Kristýny Plíškových. Řešili
jsme i formát, aby holky co nejvíc bavil.
Na systému Laver Cupu a dvou
konkurenčních týmů jsme se shodli. Pak
jsme ještě přidali LiveScore Cup, který se
nakonec hrál ještě dřív než první turnaj
Elite Trophy. Myslím, že oba projekty
dávaly po všech stránkách smysl.“
Jaké byly první ohlasy hráček?
„Veskrze pozitivní. Zahrát si ostré zápasy
pro ně byla příležitost, na kterou se těšily.
A já věřím, že až se otevřou turnaje,
všechny domácí projekty, které se vzápětí
po uvolnění opatření objevily, našim
tenistům pomohou, budou mít proti
ostatním náskok.“
Vnímal jste prestiž dívčích duelů?
„Pochopitelně, ten náboj musel vidět
každý. Až mě překvapilo, kolik zápasů
se změnilo ve velké bitvy, končily
super tie-breaky. Určitě to pro holky
byla i motivace do tréninku.“
Měli jste podporu tenisového svazu?
„Svaz nám velmi pomohl a myslím,
že naše akce perfektně doplnily jeho
projekty. Díky všem turnajům se u nás
tenisový život nezastavil a jsme o parník
jinde než svět. Mám mnoho ohlasů

Tomáš Petera vytáhl na jaře další zajímavý projekt

„

ze zahraničí, taky od šéfa WTA Stevea
Simona, kterého jsem o našich plánech
informoval, odsouhlasil nám je včetně
formátu.“
To bylo nutné?
„Nebylo, ale dobré vztahy jsou základem
veškeré spolupráce. Navíc naše turnaje
hrálo několik top hráček, které WTA
sleduje víc než jiné. Tím spíš je dobré
být ve spojení.“
Odhadnete, co se světovým tenisem
udělá uplynulý půlrok?
„Myslím, že nic extra. Až si s koronavirem
přestanou hrát politici, stane se z něj
normální chřipka, i když v některých
případech vážnější. Nic se ale nebude
zavírat a rušit. A jakmile se najde vakcína,
bude problém v zásadě vyřešen. Větší
drama vidím v nejbližších měsících
v obchodní stránce – krize aerolinek,
zavřené hotely, problémy některých
firem, které tenis platí… Čímž nechci
virus v žádném případě zlehčovat!“
A vaše plány do nejbližších týdnů?
„Po čtvrtém turnaji Elite Trophy se má
hrát Cincinnati a US Open. Pokud se
světové turnaje rozběhnou, ty naše končí.
Kdyby se ovšem světový okruh nerozběhl,
asi bychom zvažovali pokračování. Ale až
na podzim; předpokládám, že by si hráči
udělali pauzu a znovu začali trénovat až
v říjnu. Takže bychom zkusili vymyslet
nějaký zajímavý projekt pro haly.“

Ostré zápasy byly pro holky příležitostí. Až se otevřou
turnaje, budou mít proti ostatním náskok.
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Ukončit nahraný míč? Jako jít na penaltu ve finále Ligy mistrů, říká Jan Kodeš

PŮLSTOLETÍ
OD VÍTĚZNÝCH GALEJÍ
Nebyl nejtěžší, ale byl první; první ze tří grandslamových titulů, kterými se JAN KODEŠ (74) může chlubit.
A je to už dlouhých padesát let… Ve finále na Roland Garros porazil 7. června 1970 Franuloviče a zvedl poprvé
nad hlavu ceněný pohár. „První Paříž jsem doslova vydřel. Na antuce je to ale vždycky dřina,“ vzpomíná s úsměvem
dvojnásobný šampion z Paříže a vítěz Wimbledonu 1973, jehož život je spjatý se Spartou a se Štvanicí.
Cesta k prvnímu velkému titulu byla
hodně klikatá. Tehdy čtyřiadvacetiletý
Kodeš musel cestou do finále dvakrát
otáčet stav 1:2 na sety; nejdřív proti
rumunskému Drákulovi Tiriakovi, poté
v semifinále proti domácímu Govenovi.
Když už byl skoro v koncích, zachránila
ho rada Jaroslava Drobného.
„Prý mám při náběhu zkusit čop – to mi
Jarda vzkazoval uprostřed zápasu během
přestávky po třetí sadě. Váhal jsem,
nebyla to moje zbraň, ale za stavu 0:2
ve čtvrtém setu jsem musel. A vyšlo to!

Goven dvakrát zkazil prohoz a už jsem
byl v zápase,“ vzpomíná velký šampion
70. let. Na Jihoslovana Željka Franuloviče,
už si prý ve finále věřil. „Věděl jsem, jak
na něj,“ usmívá se a přiznává, že pařížská
obhajoba o rok později byla mnohem
těžší.

Jan Kodeš bývá takřka bezvýhradně
titulován jako wimbledonský vítěz; je to
přívlastek, který k jeho jménu tak nějak
samozřejmě patří. Vítězství na Roland
Garros jako by v tu chvíli neexistovala.
Co by přitom za každé jedno z nich
kdo dal…

„Obhájce a nasazená jednička, to je
vždycky závaží. A finále proti Nastasemu
bylo opravdu těžké, psychologická válka,“
říká a jen tak mimochodem připomene,
že v semifinále tehdy porazil 3:0 na sety
právě Franuloviče.

„Wimbledon je nejslavnější turnaj,
takže tomu rozumím. Ale Paříž, ta je
nejtěžší,“ říká Kodeš a vysvětluje proč:
„Ukončit míč je na antuce těžké, šampion
musí být neskutečně fyzicky i psychicky
připravený, mít ohromnou trpělivost
a vůli. A musí si umět sáhnout na dno sil.
Kdo ze sebe nevymačká i poslední
zbytky, nemůže v Paříži vyhrát. V tom
je největší rozdíl mezi Roland Garros
a Wimbledonem.”
Možná není od věci si přečíst, jaký
recept nabízí dvojnásobný vítěz Paříže
na úspěch na tamní antuce.

Jan Kodeš na Roland Garros u připomínky dvou svých triumfů v Paříži

„Musíte jít na kurt s tím, že je vám
jedno, jak dlouho zápas bude trvat.
Jakmile ho chcete uspěchat, urychlit,
protože třeba nevěříte svojí fyzičce,
je to špatně. A pak nesmí člověk zkazit
koncový míč, často nahraný. Což při
těch galejích a únavě není zase tak těžké.
Je to jako proměnit penaltu ve finále
Ligy mistrů. Psychika hraje neskutečnou
roli,” řekne a pak ještě dodá: „Antuka
přinutí každého, aby ukázal, co v něm
doopravdy je. V tomhle je tenis
pořád stejný.”
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