
  

M!"ETE TOMU #ÍKAT  
NEFÉR V$HODA.
ALE KDY" JEDNU #ÍDÍTE,  
JE VÁM TO JEDNO.
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Vá"ení #lenové klubu, milí tenisoví p$íznivci,

je tomu jedena%edesát rok&, kdy jsem jako 

p&lro#ní mimino v ko#árku vjel s maminkou 

do %tvanického areálu. Vypadal tehdy úpln' jinak. 

Snad jen nádherné platany lemující cestu mezi kurty 

a stará lípa, která zdobí vstup na »dvojku« (tehdy 

stála p$ed bytem legendárního správce JUDr. Sou#ka), 

tady byly u" tenkrát. A dost pravd'podobn' i v(dob', 

kdy se I. !LTK na )tvanici, tehdej%í Velké Benátky, 

p$est'hoval. Letos slavíme sto dvacet let od zalo"ení

klubu. Na míst', na kterém I. !LTK existuje dlouh*ch 

111 let, p$esto v%ak v(úpln' jiném areálu.

Málo je mezi námi t'ch, kte$í tu pro"ili 

bez p$estání stejn' dlouhou dobu jako já, nebo 

dokonce del%í. N'které #leny donutil komunismus 

odejít do zahrani#í, jiné pracovní povinnosti zavály

jinam, n'kte$í %pi#koví hrá#i dali na #as p$ednost 

jinému klubu. Pozitivem v%ak je, "e velká v't%ina 

z nich se na »svoji« )tvanici vrátila, snad i proto, 

"e jim tak velelo srdce. Jim i v%em t'm, kte$í tu 

"ijí a hrají dlouhou $adu let, pat$í dík za v'rnost 

i trp'livost s r&zn*mi peripetiemi, které v*voj 

klubu provázely a provázejí.

Moc bych si p$ál, aby si i dnes mladí hrá#i 

I. !LTK, a+ u" závodní nebo rekrea#ní, vytvo$ili 

ke svému klubu takov* vztah, jako mám po celou 

dobu já a ti, kte$í tu dlouhá léta vydr"eli. Pak se 

m&"e ná% slavn* klub bez obav dívat do dal%ích 

sto dvaceti let.

Vladislav )avrda,

mana"er I. !LTK Praha

I .  ! E S K ,  L A W N – T E N N I S  K L U B  P R A H A

OFICIÁLNÍ PARTNE-I



Jan Kode": Mít Jard#v servis, vyhrál jsem o p$t grandslam# víc

aneb legenda o legend$

Drobn% byl hv$zda
Jeden druhému u" komplimenty 
skládat nemohou. Bohu"el. Legendární
hrá# I. !LTK a wimbledonsk* %ampion
z(roku 1954 JAROSLAV DROBN,, skv'l*
tenista i hokejista, jeho" v(roce 1949 
p$inutil komunistick* re"im emigrovat,
zem$el p$ed dvanácti lety v(Lond*n' 
ve v'ku nedo"it*ch osmdesáti let. 
To jeho následovník JAN KODE) (67),
vít'z Wimbledonu 1973, m&"e v(roce
120. v*ro#ní zalo"ení nejslavn'j%ího 
#eského klubu na sv&j velk* vzor 
vzpomínat. A d'lá to s(radostí.

K prvnímu setkání dvou %ampion&,
které d'lilo p'tadvacet let, celá 
generace, do%lo symbolicky – ve
Wimbledonu. Jan Kode% tam v(roce
1964 p$ijel jako nad'jn* junior a hned
se probojoval do semifinále. Mo"ná 
i díky tréninku na tráv', kter* mu
v(Lond*n' p$ed za#átkem turnaje
umo"nil práv' Jaroslav Drobn*.

„Kdy" nás p$edstavili, cítil jsem 
pochopiteln' úctu a respekt. 
A podáním ruky to pro tu chvíli 
skon#ilo. Jenom"e pak se Drobn* 
ozval, a jestli u" jsem pr* hrál na tráv'. 
Kdy" jsem $ekl, "e je%t' nikdy, vzal 
m' do jednoho ze t$í nejbohat%ích 
lond*nsk*ch klub&, kde byl #lenem. 

www.cltk.cz_03

[osobnost]

Jan Kode! líbá pohár v All England
Clubu v roce 1973, 19 let poté...

...co ho získal jako první "ech Jaroslav Drobn#
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Jak vnímáte 
sto dvacetileté v%ro&í 
zalo'ení I. !LTK?

02_www.cltk.cz

Martin Damm: „Je to neuv'$itelné…
Areál u" je úpln' jin* ne" d$ív,
moderní, ale po$ád tady cítím tu
ú"asnou historii. P$esto"e jsem 
v(I. !LTK u" od roku 1984, star*
centr jsem neza"il a jeho atmosféru
bohu"el neznám. Kdy" jsem p$i%el, u"
tady bylo staveni%t'. Nicmén' jsem
rád, "e jsem sou#ástí I. !LTK, proto"e
má nejen sto dvacetiletou historii,
ale taky skv'lé zázemí i polohu.“

Ji$í Fencl: „Up$ímn' $e#eno si to
v(ka"dodenním "ivot' neuv'domuju,
ale kdykoli vidím staré fotky nebo
záznamy, nota bene ze staré )tvanice,
hned mi to nasko#í. Nakonec – 
)tvanice je v !esku synonymem 
pro tenis.“

Petr %im&nek: „Je to ú"asné 
v*ro#í a já jsem py%n*, "e mohu b*t 
sou#ástí I. !LTK a dokonce se podílet
na jeho chodu. D&kazem ur#ité 
v*jime#nosti je snad i to, "e ve 
sdru"ení stolet*ch klub& jsme vedle
Wiener Park Clubu jediní ze st$ední
Evropy a ve spole#nosti takov*ch
velikán& jako Queens, Kooyong,
Barcelona nebo Forrest Hills. 
Ve sdru"ení, do kterého pat$í jen
%edesát klub& z(celého sv'ta, navíc
hrajeme aktivní roli a mnozí tou"í
p$ijet si na )tvanici zahrát.“

Jan Pecha: „Je obdivuhodné, "e 
se poda$ilo udr"et tenis na )tvanici
na %pi#kové úrovni tak dlouho, 
od zalo"ení klubu a" do sou#asnosti.
A jsem rád, "e i kdy" se doba zm'nila
a $ada klub& a komer#ních center 
se specializuje jen na n'které v'ci, 
I. !LTK po$ád pe#uje o %pi#kové
závodní hrá#e, nabízí perfektní zázemí
rekrea#ním tenist&m, funguje tady
%koli#ka a akademie a po$ád i klubov*
"ivot. To jinde nenajdete.“

Jana Pikorová: „Mám radost, "e mi
p$ibude dal%í p'kná fotka, proto"e
tu ze stého v*ro#í si ob#as ráda 
p$ipomenu. Sto dvacet let, to je 
nádherné v*ro#í, proto"e stolet*ch 
a star%ích klub& zase tolik není.“

Jan Vacek: „Sto dvacet let je velké
v*ro#í a jsem rád, "e pat$ím do klubu
s(takovou tradicí. Sou#asn' je to ale
i závazek, proto"e tradice a úchvatná
historie je jedna v'c a moderní doba,
nové v*zvy a konkurence druhá.“

Roman Jebav#: „Sto dvacet let 
je neuv'$itelná doba. Zdá se mi 
fantastické, "e se I. !LTK po$ád 
dr"í na %pi#ce, vlastn' od svého 
zalo"ení.“
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...a pár vzpomínek
Milo! Konrád: „S Jardou jsem 
se seznámil jako kluk, v(dob', kdy
byl dávno reprezentant. Bydlel jsem 
u babi#ky v(Hole%ovicích a chodil 
na )tvanici na tenis a na hokej. 
A proto"e jsem tam trávil celé dny, 
tatínek mi domluvil s(paní Drobnou, 
"e k(nim n'kdy m&"u zajít na ob'd.
Tak"e jsem s(Jardou sedával u stolu.
V"dycky jsem mu slu%n' pop$ál
Dobrou chu+, pane Drobn*, a" mi 
jednou povídá: Hele, nech toho 
vykání, já jsem Jarda. A já blbec 
na n'j potom n'kdy z(fraje$iny 
pok$ikoval i p$ed klukama 
Ahoj Jardo…“

Pavel Korda: „Seznámili jsme 
se v(roce 1959 v(Pörtschachu, 
kde jsme hráli s(Ne#asem debla 
proti Jardovi a Pattymu. A hned jsme
si padli do noty. Drobn* u" m'l tehdy
jenom maminku a ob#as jí po mn' 
do Prahy poslal n'jakou mali#kost.
Nikdy nezapomenu, jak jsme p$ijeli 
na Davis Cup do )védska a Jarda,
kter* )védy kou#oval a d'lal pro
Dunlop, vid'l moje rakety Spalding,
jednu zahnutou doleva a druhou
doprava. (sm!je se) Zakroutil hlavou,
zlomil je p$es koleno, zmizel 
a – za chvíli p$inesl z(kancelá$e 
#ty$i nové dunlopky.“

Vlasta Vopi'ková-Kode!ová:
„Poprvé jsme se setkali v All England
Clubu v(roce 1964, kdy" jsem hrála
sv&j první Wimbledon. Byla jsem 
ale o hodn' mlad%í, navíc Drobn* 
v't%inu #esk*ch hrá#& podce.oval,
snad s(v*jimkou Honzy. Jednou 
mi pomohl ve Forest Hills. U" jsem 
tehdy chodila s(man"elem, kter* hrál
hokej a prosil m', abych mu p$ivezla
brusle – boty Tackaberry a no"e 
Pro Light. Ptala jsem se Jardy, jestli 
by mi neporadil. P$ivedl Josefa
Male#ka, taky slavného hokejistu,
kter* "il v(Americe, a ten se mnou
do%el do obchodu pro brusle.“ 

Milo! Hlavica, herec: „Drobného 
jsem vídal jako kluk, hrál jsem 
za I. !LTK hokej. On byl tenkrát 
u" velk* hrá#. Vzpomínám si, 
jak se jednou p$i tréninku vsadil 
s(branká$em Jarkovsk*m o lahev
whisky – a to byla po válce vzácná
v'c, "e ho vy"ene tvrdou st$elou
z(ledu. Branká$i tehdy zdaleka 
nem'li tak dokonalou v*zbroj 
jako dnes, ur#it' je to bolelo víc.
Drobn* si postavil puk na modrou 
a vypálil prudkou st$elu, která
Jarkovského zasáhla t'sn' nad 
beton do h&$ chrán'ného místa. 
Se slovy do háje vzáp'tí odjel
z(ledu…“

"e na tráv' se nem&"u z(returnu
sna"it o zázraky a zbyte#n*mi 
chybami dávat soupe$i fift*ny 
zadarmo.“

Kdy" se pak Kode% s(Drobn*m 
více sblí"il, pochopil i n'které 
zásadní momenty jeho "ivota.
„Bohu"el jsem m'l pocit, "e Jarda
nebyl p$íli% %+astn*. Myslím, "e 
ho emigrace siln' poznamenala, 
a nedivím se tomu. Kdy" se 
v(dev'ta#ty$icátém rozhodli 
s(!erníkem na turnaji v(Gstaadu
emigrovat, proto"e z(domova 
p$i%el p$íkaz, aby se okam"it' 
vrátili,v%echny sliby západních 
funkcioná$&, "e se o n'j postarají 
a snesou mu modré z(nebe, byly ty
tam. Kdy" to pot$eboval, vyka%lali se 
na n'j. Najednou byl tzv. stateless,
bez ob#anství. Nemohl dostat 
vízum, proto"e mu vypr%ela platnost 
pasu, m'l jen papír, na kter* do
n'kter*ch zemí nemohl vycestovat. 
Nikdo mu necht'l dát pas, nato"
ob#anství. Teprve egyptsk* král
Faruk, kter* ho vid'l hrát, ho 
pozval na turnaj do Alexandrie,
kter* Drobn* vyhrál, a nakonec ho
zbavil trabl&. Jarda potom trénoval
jeho dceru a ze dne na den dostal 
ob#anství. Wimbledon u" vyhrál 
jako Egyp+an,“ 

Vydra(eno bylo i sedm Drobného raket, 
se kter#mi dob#val sv)t

Slavnostní okam(ik: Drobn# p$ebírá pohár za triumf ve Wimbledonu od princezny
Mariny, vévodkyn) z Kentu

„Na tráv' bych asi prohrál, ale 
na antuce mo"ná vyhrál,“ usmívá se
nad spekulací Kode%. A kdy" je $e# 
o returnech, vybavuje si dal%í 
moment.

„Vzpomínám, jak m' jednou 
Jarda v(Lond*n' sprdnul. Povídá:
Nemla+ do toho tolik! Dej return 
hlavn' do kurtu, pak a+ se stará 
ten druhej! A+ se stará soupe$, to 
znamenalo, a+ ho nechám hrát volej, 
a+ uká"e, co umí. V%t'poval mi, 

Jarda byl úto#ník typu Frasera, Pili#e,
Ivani%evi#e nebo Llodry. Jeho servis byl 
fantastick*, m'l neuv'$iteln* %vih.%vih.

Drobného trofeje, které se v roce 2002 dra(ily v Sotheby’s: zleva t$i poháry, respektive jejich kopie, které tehdy dostával
vít)z - Renshaw Cup, Prezidents Cup a Challenge Cup. Zcela vpravo certifikát p$ijetí do Mezinárodní tenisové sín) slávy.

„Jarda hrál podobn*m stylem jako 
Brit Roger Taylor, kter* na m' #ekal
v(semifinále. Navíc byl stejn' jako 
on levák. )el jsem proto za ním
a vyzvídal, #ím bych mu nejvíc ublí"il,
co sám Drobn* nem'l jako hrá# rád.
Ptal jsem se, co bych m'l hrát, 
kam returnovat, kam v(d&le"it*ch 
momentech servírovat, kam hrát 
první volej. Tehdy mi $ekl velmi 
d&le"ité v'ci, které mi pomohly.“

Jejich styly se od sebe dost li%ily.
Zatímco Drobn* m'l skv'l* servis 
a prosazoval se úto#n*m a technick*m
tenisem, Kode% byl lep%í a agresivn'j%í
ve h$e zezadu. Chvála Drobného 
leváckého podání se zdá b*t 
a" nadsazená, nicmén' Kode% 
na ní trvá.

„Jarda byl úto#ník typu Frasera, 
Roche, Pili#e, Ivani%evi#e nebo 
Llodry. Jeho servis byl jedním slovem 
fantastick*; takov* kdybych m'l, 
vyhrál bych o p't grandslam& víc,“ 
$íká o velké zbrani Drobného 
a popisuje: „První podání, to byla 
rána, druhé levácká zatá#ka. 
Podle mého názoru m'l Drobn* 
lep%í servis ne" Connors nebo Nadal.
M'l neuv'$iteln* %vih. K tomu byl
v*born* na síti, m'l v*te#n* volej 
a jako ka"d* levák i forhend. 
Z bekhendu hrál spí% technické 
#opované returny pod nohy 
a prohozy podél sít'. Taky um'l 
ú#inn* lob. Jeho nejv't%í zápasy 
jsem ale sledoval jen v(historick*ch 
záznamech, na turnajích u" jsem 
ho m'l mo"nost vid't jen v(zápasech
senior&.“

Je to jen nadsázka, ale kdyby se 
ti dva potkali v(nejlep%ích letech 
na dvorci, musel by to b*t skv'l* 
souboj. Úto#ník a servisman Drobn*
proti Kode%ovi, kter* m'l v*te#n*
return a byl siln* p$i prohozech. 

Jaroslav Drobn# a Australan Ken Rosewall p$ed finále Wimbledonu 1954

Byl to Hurlingham Tennis Club, kde
byly stejn' nádherné travnaté kurty jako
v(All England Clubu. Díky #lenství m'
tam mohl protáhnout a já si tak prvn'
zahrál na tráv',“ vzpomíná Kode%.

K(bli"%ímu seznámení v%ak mezi 
ob'ma velk*mi %ampiony do%lo a"
pozd'ji, kdy byl Drobn* Kode%ovi 
i rádcem. Pomohl mu i p$i triumfální
cest' za wimbledonsk*m titulem. 

[osobnost]
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Je dob$e, "e má Jarda ve vestibulu 
na )tvanici pam'tní desku. Jenom je %koda,
"e se jí nedo"il, "e jsme to neud'lali 
daleko d$ív.

p$ibli"uje Kode% a dodává, "e 
se mu nelíbí, kdy" se Drobného 
úsp'chy zu"ují pouze na Wimbledon. 
„Jarda vyhrál dvakrát Pa$í", t$ikrát 
za sebou -ím, taky Monte Carlo, 
ve Wimbledonu byl u" p$edtím dvakrát
ve finále, prohrál se Schroedrem 
a Sedgmanem. Paradoxn' vyhrál 
a" na stará kolena, na poslední 
chvíli, bylo mu t$iat$icet.“

A je%t' n'co Kode% prozrazuje:
„V(Americe nehrál rád, vadilo mu, 
"e diváci p$i h$e hrá#e ru%í, jsou hlu#ní.
Ob#as si na jejich adresu ulevil, %tvali
ho. I proto byl dvakrát ve Forest Hills
»jen« v(semifinále, jednou ho tam
porazil legendární Pancho Gonzales.“ 

Podle Kode%ov*ch slov strávil 
Drobn* podzim "ivota ve smutku.
Z$ejm' cítil nevd'k a nepochybn' 
strádal, proto"e nemohl nav%t'vovat
maminku, která "ila v Praze; té 
nakonec nesm'l p$ijet ani na poh$eb. 
I proto z$ejm' od emigrace odrazoval
Kode%e, kter* dostal také n'kolik 
nabídek, aby z(komunistického 
!eskoslovenska ode%el.

„Francouzi mi nabízeli prost$ednictvím
Pierra Darmona skv'lé podmínky 
u" v(osma%edesátém, kdy" jsem 
na Roland Garros prohrál p'tisetovou
bitvu s(Rochem. Ale Jarda Drobn* 
mi $íkal, o #em emigrace je, n'kolikrát
opakoval, a+ zatnu zuby a vydr"ím.
Varoval m' i p$ed tím, "e by to 
mohlo ovlivnit moji kariéru, "e to 
pro dvaadvacetiletého hrá#e není
správná cesta. Hodn' m' v(tomhle
sm'ru ovlivnil.“

Jednu v'c m'ly ob' legendy 
#eského – a %tvanického – tenisu 

spole#nou. Diplomacie nebyla jejich 
%álkem #aje, i nep$íjemné v'ci $íkali
p'kn' na rovinu. Kode% se p$i téhle 
zmínce usmívá. „Jarda byl ale taky 
pru/as. Kdo ho neznal, byl n'kdy 
p$ekvapen*. Ob#as se dokázal roz#ilit
zni#ehonic, i kv&li mali#kosti. 0brblal 
i na to, "e toho v(»nové« dob' tenisté
za velké peníze p$edvád'jí málo. 
A vzpomínám si, "e kritizoval i Lendlova
kou#e Tonyho Roche, "e ve finále 
proti Cashovi hrál Ivan %patn' takticky 
a chodil a" p$íli% #asto k(síti, kde m'l
problémy s(nízk*mi voleji. Kdyby pr*
hrál svou hru, vyhrál!“

Drobn* byl v(Lond*n' i stranou star*ch
kamarád&. P$átelil se sice s(lond*nsk*mi
!echy Milo%em Vainerem a Franti%kem
Novákem, ale krom' nich u" mu z&staly
jen náv%t'vy, které p$ijí"d'ly zpravidla
za tenisem. „Málokdo si dovede 

p$edstavit, jak smutné byly poslední
m'síce Jardova "ivota,“ $íká Kode%.
„Do poslední chvíle se o n'j starala
taky golfistka Lady Louisa Abrahams,
b*valá p$ítelkyn'.“ A pak nechápav'
zakroutí hlavou: „Nerozumím tomu,
pro# po jeho smrti olympijsk* v*bor
nebo tenisov* #i hokejov* svaz nem'ly
zájem o jeho v'ci, které se dra"ily
v(auk#ní síni Sotheby’s. Byly tam jeho
rakety, poháry, hokejové medaile…
Vím, "e jeho br*le koupilo 
wimbledonské muzeum, Jarda byl 
první br*lat* %ampion v(turnaji. A taky
vím, "e kopie jeho wimbledonského
poháru je v(!esku. Aspo. to, poda$ilo
se mi to za$ídit za p't minut dvanáct,“
$íká Kode% a je%t' dodá: „Je dob$e, 
"e má Jarda ve vestibulu na )tvanici
pam'tní desku. Jenom je %koda, 
"e se jí nedo"il, "e jsme to neud'lali
daleko d$ív.“Dva !ampioni p$i posledním setkání v Praze...

Drobn# s man(elkou Ritou (Jarvisovou), b#valou britskou tenistkou,
p$i French Open 1953



V!dy o jedno podání nap!ed
U! tak"ka sedm let vybírá Kapsch pro #eskou republiku m$tné od t%!k$ch kamion& s hmotností nad 3,5 tuny. 

Na dálnicích a rychlostních silnicích o délce p"es 1300 kilometr& se díky tomu dosud vybralo ji! 45 miliard korun, 

a to s mimo"ádnou ú'inností p"ekra'ující 99,5 procent. Prost"edky z m$tného tak vydatn% pomáhají stav%t a opra-

vovat tuzemskou silni'ní infrastrukturu. Samotn$ elektronick$ m$tn$ systém, kter$ dodala a provozuje spole'nost 

Kapsch, se z vybraného m$ta zaplatil u! za prvních sedm m%síc& fungování. #eská republika si po"ídila inteligentní, 

efektivní a provozn% nenáro'n$ stroj na peníze, kter$m se ro'n% jezdí inspirovat desítky zahrani'ních delegací.

always one step ahead
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[úsp$chy]

Medaile 

Tenis m'l sice na olympijsk*ch hrách p$edlouhou 
p$estávku, a to v letech v(letech 1924 – 1988, p$esto získali 
#lenové I. !LTK u" n'kolik medailí. Prvním, kdo si pov'sil 
na krk cenn* kov, byl v(roce 1906 v(Aténách Ladislav 0emla,
bronzov* ve #ty$h$e po boku bratra Zde.ka. Za %est let byl
ve Stockholmu #tvrt* v(singlu a je%t' v(roce 1920 p$ivezl
z(Antverp bronz z(mixu (se Skrbkovou). Medaili získal 
o 68 let pozd'ji také Milan )rejber – v(deblu byli s(Me#í$em
bronzoví v(Soulu 1988. Nejnov'ji o"ivila olympijské úsp'chy
v(roce 2012 Lucie Hradecká; s(Hlavá#kovou se v(Lond*n' 
na dvorcích All England Clubu prodraly a" do finále, 
v(n'm" podlehly sestrám Williamsov*m

Davis&v pohár

!ty$i jména svázaná s(I. !LTK jsou úzce spjata 
se dv'ma triumfy v(Davisov' poháru. U toho prvního 
byli v(roce 1980, kdy !eskoslovensko porazilo v(pra"ském
finále 4:1 Itálii, Jan Kode% a Pavel Slo"il jako hrá#i a Pavel
Korda v(roli trenéra. Slo"il strávil na )tvanici jen t$i sezony,
Kode% s(Kordou ale tém'$ cel* "ivot a jsou #leny klubu
doposud. U druhého vít'zství  z(roku 2012, kdy Berdych 
a spol. udolali také v(Praze )pan'lsko, byl v(t*mu 
v pomyslném dresu I. !LTK Ivo Miná$. Na )tvanici 
vyr&stal od prvních kr&#k&, s(rodi#i bydlel na %tvanickém 
zdymadle a na kurty to m'l jen pár metr&. 
Teprve letos p$estoupil do Sparty.

Grandslamové tituly

Mezi v%emi grandslamov*mi úsp'chy vy#nívá %est 
titul& z(nejpresti"n'j%ích. Zaslou"ili se o n' Jaroslav
Drobn* a Jan Kode%. Oba vyhráli Wimbledon a dvakrát
Pa$í", k(tomu p$idali dal%í finálové ú#asti. Ozdobou 
je také wimbledonské finále dvouhry "en, do kterého
se v(roce 1962, u" v(záv'ru kariéry, probojovala 
V'ra Suková-Pu"ejová. Grandslamov*mi %ampiony 
jsou v%ak i dal%í #lenové klubu: Javorsk* s(Pu"ejovou
(mix na Roland Garros 1957), Vacek (dva tituly v Pa$í"i 
a jeden ve Wimbledonu, v"dy s(Kafelnikovem) Damm
(US Open 2006, s(Paesem), Hradecká (Pa$í" 2011,
s(Hlavá#kovou) #i Bene%ová (Wimbledon 2011,
s(Melzerem).

Iveta Bene!ová ve Wimbledonu s pohárem za triumf 
v mixu po boku man(ela Jürgena Melzera

Mu!ket#$i po letech aneb (zleva) Slo(il, %míd, Lendl a Kode!,
vít)zové Davisova poháru 1980

St$íbrná medaile, kterou si loni p$ivezla z olympijského
Lond#na Lucie Hradecká



[úsp$chy]

10_www.cltk.cz

Pohár federace

!lenové a p$íznivci klubu jist' v'dí, 
"e pod posledními dv'ma tituly ve Fed
Cupu je i podpis hrá#ky I. !LTK Lucie
Hradecké; spolu s(Peschkeovou získaly
v(roce 2011 rozhodující bod v(deblu.
Na dva roky starém titulu se podílela
také Iveta Bene%ová, by+ ve finálovém
utkání proti Rusku v(Moskv' chyb'la.
)ampionek má v%ak I. !LTK víc. 
Iva )im&nková-Buda$ová byla stejn'
jako Marcela Skuherská-Davidová
#lenkou vít'zného t*mu v(letech 
1983 a 1984 a cen'nou trofej získala
v(roce 1985 také Andrea Holíková.

Juniorské tituly 

Mladí hrá#i ze )tvanice získali za dobu existence klubu 
spoustu trofejí, a+ individuálních nebo v(sout'"ích dru"stev.
Mezi nejcenn'j%í pat$í mno"ství titul& z(Pardubic, kde 
vyhráli hrá#i nap$í# generacemi od Drobného a Javorského
p$es Kode%e a" po Kode%e mlad%ího, Miná$e #i )átrala,
podobn' i mezi d'v#aty. Co se v%ak slu%í vypíchnout, 
to jsou juniorské tituly z(grandslam&. Ten v&bec první 
získala pro !eskoslovensko Olga Mi%ková v(roce 1948 
ve Wimbledonu. Andrea Strnadová pak p$idala tamté" 
hned dva (1989 a 1990)! Relativn' aktuální jsou tituly 
sester Plí%kov*ch: Karolína vyhrála v(roce 2010 
v(Melbourne, Krist*na v(tém"e roce ve Wimbledonu.

Krist#na (vlevo) a Karolína Plí!kovy s kopiemi pohár& 
za vít)zství v juniorkách Wimbledonu a Australian Open

Vít)zn# t#m s trofejí v Sao Paulu 1984:
zleva Suková, kapitán Kukal, Mandlíková,
Buda$ová a Skuherská

Ligové tituly a PMEZ

Spolu s(LTC byl I. !LTK hegemonem
domácího tenisu od první republiky 
a" po neslavnou éru po »vít'zném«
únoru. Tomu odpovídá i po#et 
mistrovsk*ch titul&. Od roku 1951, 
kdy se hrají mistrovství smí%en*ch 
dru"stev, vyhrál klub ze )tvanice 
nejvy%%í sout'", a+ u" se jmenovala 
I. liga nebo extraliga, celkem 
#trnáctkrát! Historick*m úsp'chem 
je ov%em postup do finále PMEZ v(roce
1976. T*m mu"& (proto"e PMEZ byl 
sout'"í ryze mu"sk*ch t*m&) ve slo"ení
Hu+ka, Slo"il, )avrda, Jankovsk*, T*ra 
a Seifert se prodral a" do finále, 
kde podlehl t*mu Primrose Brusel.
Posledním úsp'chem v(lize je finálová
ú#ast p$ed dv'ma lety.

T#m I. "LTK v roce 1973, kdy vyhrál I. ligu



v(!echách. O(jeho vznik se zaslou"il
také Josef Rössler-O$ovsk*; ten podle
n'kter*ch pramen& pronajal u" v(roce
1892 na(0idovském ostrov' t$i tenisové
kurty a(zalo"il !esk* Lawn-tennisov*
klub, kter* se za(rok spojil s(!esk*m
Lawn-tennisov*m Cerclem, a(tak 
vznikl I. !LTK.

DVOJÍ ST*HOVÁNÍ
U" po(dvou letech, na(ja$e 1895, 
má klub na(osmdesát #len& a(po$ádá
první turnaj nazvan* Mistrovství koruny
#eské. Tí"í ho v%ak vysoké nájemné,
a(tak se ze St$eleckého ostrova 
st'huje na(b*valou závodní dráhu
do(Hole%ovic-Buben, p$ibli"n' 

do(míst dne%ního Strossmayerova
nám'stí.

První klubov* turnaj v(Bubnech 
vyhrává Josef Cífka a(po#et #len& 
I. !LTK nadále roste. Dva roky poté se
klub op't st'huje, tentokrát na(ostrov
Velké Benátky, dne%ní )tvanici. 

Skupinka 'len& I. "LTK na po'átku minulého století; druh# zprava sedí Josef Rössler-O$ovsk#

P&vabná fotografie s+je!t) p&vabn)j!ím textem na koresponden'ním lístku odeslaném z+Prahy 16. 'ervence 1902
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1899

Poru'ík rakouské armády Josef Cífka stál u zrodu I. "LTK

Historie I. ". L. T. Klubu po#íná asi
v$roce 1890 v$Brand%se nad Orlicí, 
kde paní Tylda Rösslerová z&ídila 
vlastním nákladem tennisov% court.
Hrály tam rodiny Rössler', Ho&ínk',
mistr Bendl s$dcerou, Fr. Ond&í#ek,
"eské quartetto, Dr.$Loha& a$j. 
A$práv! tento venkovsk% krou(ek byl
vlastním a$prv%m jádrem, ze kterého
roku 1893 I. ".L.T. Klub povstal, pí%e
ve(#tvrtém #ísle magazínu Tennis Golf
Revue v(roce 1929 autor vzpomínek
na(zrod slavného pra"ského klubu.

První »turnaj lawntennisov*«
v(!echách se hrál v(Chocni, 
v(zámeckém parku kní"ete Kinského,
a(to u" dva roky poté, co Spencer W.
Gore vyhrál v(#ervenci 1877 premiéru
nejslavn'j%ího turnaje na(sv't'
ve(Wimbledonu. Za#ínaly vznikat 
první sportovní (i(tenisové) krou"ky,
kter*m v%ak rakouské ú$ady pranic
nep$ály a(ve(kter*ch p$evládaly spí%
spole#enské ne" sportovní zájmy. 
Tenis hrála p$edev%ím n'mecká 
smetánka a(%lechta.

„Bylo m! to nevysv!tlitelno, pro#
n!kdo z$#eské spole#nosti se této h&e
nev!nuje, a$pojal jsem ji( tehdy úmysl
zalo(iti v$Praze #eské lawn-tennisové
st&edisko. Z$tohoto krásného p&edsevzetí
v)ak tenkráte se)lo následkem mého
slu(ebního p&elo(ení ku praporu
do$Plzn!,“ pí%e ve(vzpomínkách Josef
Cífka. A(tak »trachtaci« nové hry 
uspo$ádal a" v(roce 1893 v(Plzni.
A(krátce poté, po(p$elo"ení do(Prahy,
stál u(zrodu I. !LTK, prvního skute#n'
samostatného tenisového klubu

12_www.cltk.cz
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Kapitoly ze slavn%ch d$jin I. !LTK Praha

Oáza na ostrov$
Kulisy u" jsou veskrze moderní. Sta#í v%ak zvednout o#i od kávy na terase klubové 
restaurace, zabloudit pohledem na stromo$adí stalet*ch platan&, a 120 let dlouhá historie 
I. !LTK, nejstar%ího #eského klubu, kter* na%el p$ed 111 lety domov na )tvanici, za#íná o"ívat.
Jednomu se vybaví uniforma a knír otce-zakladatele Josefa Cífky, druhému legendární Ladislav
0emla, t$etímu wimbledonsk* %ampion Jaroslav Drobn*, dal%ímu sta$i#k* centr s(p&vodní 
d$ev'nou klubovnou. Poj/me se ale vrátit na za#átek a na jin* pra"sk* ostrov – St$eleck*.
Práv' tam toti" p$ed sto dvaceti lety zalo"il poru#ík rakouské armády a nad%en* 
propagátor tenisu Josef Cífka I. !esk* Lawn-Tennis Klub.

Snímek star# více ne( sto let: takhle to vypadalo p$i turnaji na %tvanici v+roce 1912



Skv lé bydlení
na dobré adrese

ARÉNA K NAST HOVÁNÍ KAM!K K NAST HOVÁNÍ

Originální design a kvalitní 
provedení v prudce 
se rozvíjející oblasti 

Vyso!an, vedle O" Arény, 
obchodního centra 

Galerie Harfa a metra 
#eskomoravská.

Klidné bydlení blízko p$írody, 
s dobrou dostupností a ob!anskou 
vybaveností, kterou je%t& roz%í$il 
supermarket p$ímo v projektu.

PANKRÁC K NAST HOVÁNÍ NAV"TIVTE VZOROV! BYT

NOVÉ MODERNÍ KANCELÁ SKÉ PROSTORY

 +420 222 222 101  +420 234 603 603

Nové moderní kancelá!ské prostory standardu 
“A” k dlouhodobému pronájmu v atraktivní 
lokalit" pra#ského Pankráce, p!ímo na sjezdu 
z magistrály a hned vedle stanice metra Pankrác.

tel. 261 122 113 www.b3pankrac.cz

tel. 724 816 176     www.VIVUS.cz

Luxusní obytné domy s jedine!nou 
dopravní obslu'ností 

a velkorysou ob!anskou 
vybaveností p$ímo 

u stanice metra 
Pankrác.
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v(Evrop'. Ladislav byl osminásobn*m
mistrem Zemí koruny #eské, 
po(I. sv'tové válce #ty$násobn*m 
mistrem !SR ve(dvouh$e i(ve(#ty$h$e,
hrál Davis&v pohár a(s(bratrem
Zde.kem získal v(roce 1906 na(vlo"ené
olympiád' v(Aténách bronz ve(#ty$h$e.
Stojí za(zmínku, "e brat$i 0emlové
museli hrát pod pseudonymy, 
proto"e ú$ady ani %kolní #initelé 
si nep$áli, aby studující mláde" 
sportovala. A(tak Zden'k 0emla 
sly%el na(jméno Jánsk* a(Ladislav
na(jméno Rázn*. 

KLUBOVNA DÍKY MECENÁ%,M
I. !LTK se stal hned po(svém zalo"ení
#lenem Anglické lawn-tennisové 
asociace a(v(roce 1906 stál u(zrodu
!eské lawn-tennisové asociace. 
O(t$i roky pozd'ji m'l u" 153 #len&,
anga"oval prvního placeného trenéra
Franti%ka Buriánka a(jeho #lenové,
zejména brat$i 0emlové, sbírali úsp'chy.
A(to i(po(I. sv'tové válce, ze které 
se Ladislav 0emla vrátil jako kapitán 
francouzsk*ch legií a(pokra#oval
ve(skv'lé karié$e. V(Davisov' 
poháru hráli po(jeho boku i(kluboví 
spoluhrá#i Karel Ardelt a(Jaroslav 
Just, té" p$edseda I. !LTK i(tenisové
asociace.

V(roce 1926 p$ibyly na()tvanici 
dal%í t$i kurty a(o(rok pozd'ji také 
centrální dvorec pro p't tisíc divák&. 
To bylo v(dob', kdy sbíral úsp'chy 
dal%í vynikající hrá# klubu Jan Ko"eluh,
mlad%í bratr slavn'j%ího Karla; byl 
#ty$násobn*m mistrem republiky, 

reprezentoval v(Davisov' poháru 
a(dvakrát hrál #tvrtfinále 
Wimbledonu. M'l perfektní techniku
a(slavn* francouzsk* »mu%ket*r« 
Henri Cochet o(n'm $ekl, "e p$edb'hl
dobu o(dvacet let. Do této éry spadají 
i úsp'%né kariéry Pavla Macenauera,
Josefa Síby, Milo%e )olce 
a Vojt'cha Vodi#ky.

V(roce 1929 byla v(areálu 
postavena nová klubovna za(t$i #tvrt'
milionu korun! „Klubovna tvo&í st&ed
dvou pás' h&i)* a$stadiónu. S$haly 
p&ístupny jsou v$p&ízemí pánská 
a$dámská )atna, v$ji(ní #ásti jest 
pamatováno na$byt z&ízence. 
První patro jest celé v!nováno 
spole#ensk%m prostorám,“ vysv'tluje
v(Tennis Golf Revue architekt )ula, 
projektant klubovny, na(její" stavbu 
p$isp'li ve(valné mí$e mecená%i. 
Mezi nimi byl i(otec nestora klubu
Jaromíra Be#ky (jen" mimochodem
i(ve(sv*ch 87 letech stále hraje 
klubové turnaje a(sv'tová mistrovství
supersenior&!) a(d'de#ek nedávného
prezidenta I. !LTK Franti%ka 
Stejskala. 

0e klubu na(nové stavb' velmi 
zále"elo, to dokládá i(dopis
do(Ringhofferov*ch závod&, které 
stavbu provád'ly. „Dovolujeme si 
zdvo&ile sd!lit, (e stavíme novou, 
vskutku representa#ní lawntennisovou
klubovnu, která bude nejv!t)í toho
druhu v$#sl. republice. K$oblo(ení 
zvenku bude pou(ito mod&ínového
d&eva. Je(to budova bude hojn! 
nav)t!vována nejen tenisov%mi 

V(Tennis Golf Revue se o(tom pí%e:
Postavena byla nová klubovna, z&ízeno
bylo p!t court', v)e v$krásné staré
zahrad! uprost&ed Prahy. To p&ilákalo
klubu op!t celou &adu nov%ch #len'
a$jméno I. ". L. T. Klubu po#ínalo 
ji( míti dobr% zvuk ve$sportovním 
sv!t! i$za$hranicemi b%valého
Rakouska.

Do(této epochy u" spadají za#átky
skv'lé kariéry brat$í 0eml&, kte$í pozd'ji
vytvo$ili jeden z(nejlep%ích debl&

Ladislav -emla byl !ampionem 
po'átku 20. století

Skupina hrá'& a 'inovník& v+roce 1926. Zleva stojí Rodzianko, Soyka, Hyk!, Jan Ko(eluh, dr. Just, Novozélan.an Fisher,
Stejskal, -emla a Gerke.
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ÉRA JAROSLAVA DROBNÉHO
Drobn* p$i%el na()tvanici jako 
#ty$let* klu#ina; jeho tatínek Julius,
p&vodn' c. k. námo$ník, jen" bojoval
v(Boce Kotorské a(jemu" sm'li n'kte$í 
#lenové $íkat familiárn' J&lo, toti"
na(%tvanick*ch kurtech za#al 
správcovat. Na(tomto míst' nelze 

jinak, ne" op't p$ipojit p&vabnou 
vzpomínku Jaromíra Be#ky. 

J'la Drobn% byl bodr% energick% 
mu( s$#ern%m knírkem, men)í 
podsadité postavy, maminka Drobná
milá kula*ou#ká (ena s$obrovsk%m
poprsím. V!t)inu #asu trávila 

v$kuchyni, kde to nádhern! von!lo,
#asto nám lacino prodala n!co k$jídlu
a$pití. Do$p'llitru v(dycky nalila asi deci
(luto#ervené vlastnoru#n! vyrobené
ovocné )*ávy a$sklenici dolila vodou
z$kohoutku. Dodnes si pamatuji, jak
báje#n! tenhle její nápoj chutnal… 
J'la vládl v$areálu pevnou rukou.
K$úprav! dvorc' m!l pomocníka jménem
Vilda. +ádné telefonické rezervace
dvorc' nebo tabule se )títky tehdy 
neexistovaly; kdo cht!l hrát, musel 
nejprve najít J'lu a$sd!lit mu své p&ání.
A$on, zcela suverénn!, ani( by si cokoli
zapisoval, ka(dému &ekl, kdy a$kam 
si m'(e jít zahrát.

Jaromír Be#ka vzpomíná rád
i(na(Jaroslava Drobného, s(ním" 
odehrál spoustu zápas& a(tréninkov*ch
set&. „Jarda m'l ohromn* talent,
a(nejen na(tenis,“ $íká mu", jeho" 
tatínek, n'kdej%í p$edseda I. !LTK,
zachránil b'hem druhé sv'tové války
Drobného i(dal%í tenisty p$ed totálním
nasazením v(-í%i, kdy" je zam'stnal
ve(své továrn' MEVA. 
„Kv&li válce ztratil p't nejlep%ích let, 
od(devatenácti do(#ty$iadvaceti. 
P$esto byl potom dal%ích deset rok&
jedním z(nejlep%ích tenist& na(sv't',“
$íká Be#ka s(úctou na(adresu p$ítele,

…a Drobn# v+akci

Kontakt:
friendlyway s.r.o.

Tel: +420 241 740 104
E-mail: info@friendlyway.cz, www.friendlyway.cz
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INZERCE

„Antukové dvorce byly velmi 
pomalé, upravované ru#ním válcem,
kartá#em a(sí+ova#kou. Lajnovalo 
se k$ídou,d'ravou sb'ra#kou mezi
dv'ma la+kami, pozd'ji strojkem
na(kole#kách,“ p$ibli"uje Be#ka a(
p$i popisu starého areálu se pousm'je:
„Nesmím zapomenout na(d$ev'nou

boudu, mal* domek za(dvorcem 
#íslo 1, kterému se $íkalo Sou#kova 
trucovna – to podle pozd'j%ího 
správce, pana doktora Sou#ka. 
Dost dlouho v(n'm p$edtím bydlel
Jarda Drobn* a($íkali jsme mu katovna.
Nejen pro Jard&v sportovní v'hlas 
byla cílem mnoha fanynek…“
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hrá#i a$hosty z$celé #sl. republiky, 
zále(í nám velmi na$tom, aby stavební
práce byla provedena prvot&ídn!. 
V$hluboké úct!…“

I. "LTK ZA+PRVNÍ REPUBLIKY 
D$ev'ná klubovna a(p&vodní centrkurt
slou"ily a" do(roku 1983, kdy musel
star* areál ustoupit moderní stavb'
Centrálního tenisového dvorce. 
Práv' tady, na(p&vodním %tvanickém
centru, se psala valná #ást historie 
I. !LTK. 

P$ed II. sv'tovou válkou a b'hem 
ní na )tvanici vyrostli #i »dorostli«
Ladislav Hecht, wimbledonsk* 
%ampion Jaroslav Drobn*, Bohuslav
Hyk%, Milan Matou%, Jaromír Be#ka,
pozd'ji pak Ji$í Javorsk*, Ján Kraj#ík,
Helena )traubeová, Olga Mi%ková a
dal%í. Prvorepublikov* I. !LTK popisuje
Jaromír Be#ka, jeden z(mála "ijících
pam'tník& té doby, jako vzorn* 
a(fungující klub. Pokud to po#así 
dovolovalo, za#ínala pr* sezona 
u" na(Josefa – 19. b$ezna. 
Na()tvanici díky tomu b*valy první
kurty v(Praze. A(jakmile v(zim' uhodil
první mráz, kurty se zm'nily v(kluzi%t'
a(za(dva dny u" se hrál hokej. 

P$edseda klubu Jaromír Be'ka p$edává cenu za vít)zství Jaroslavu Drobnému

Stará !tvanická klubovna z+roku 1929 krátce p$ed tím, ne( ustoupila modernímu areálu
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„Sportovci si tehdy do(podniku 
chodili jen pro v*platy. Samoz$ejm', 
"e se o(tom v'd'lo, ale kdyby 
do(toho b*val n'kdo %lápl...,“ 
vzpomínal na(tu dobu Václav Kliment,
nedávno zesnul* p$edseda I. !LTK
v(t'"k*ch dobách normalizace. 
A# nestraník, byl %éfem Závodu 
dopravy a(mechanizace v(Dopravním
podniku a(p$inesl tehdy klubu 
v(mnoha sm'rech vítanou pomoc. 
Stál i(za(stavbou první %tvanické 
haly: tehdej%ího $editele národního 
podniku V*stavnictví toti" p$esv'd#il
ke(stavb' pavilonu v(sousedství 
dne%ní magistrály, ve(kterém se 
v(lét' konaly v*stavy a(v(zim' hrál
tenis. V(hale se hrálo asi #ty$i 
roky, poté ji nahradila první 
nafukova#ka.

FINÁLE PMEZ
V(roce 1975 získal klub dal%í 
mistrovsk* titul a(o(rok pozd'ji 
postoupili mu"i v(sestav' Hu+ka, 
Slo"il, )avrda, Jankovsk*, T*ra a(Seifert 
a" do(finále PMEZ v(Pa$í"i (v Evrop' 
se hrály ligové sout'"e mu"& a "en
odd'len'). V(I. !LTK byla v(té dob'
i(mimo$ádná parta, stejn' jako za(éry
Jaroslava Drobného; v't%ina #len& 
v#etn' %pi#kov*ch hrá#& v(klubu trávila
tém'$ ve%ker* voln* #as a(po(trénincích 
se skv'le bavila. 

„Na(sedmdesátá léta na()tvanici 
vzpomínám moc rád,“ $íká dlouholet*
#len klubu Tomá% Vydra a(mnozí 
vrstevníci mu dávají za(pravdu. 
A(nejen proto, "e klub "il tehdy 
tak bohat*m (a(bou$liv*m) 

spole#ensk*m "ivotem, "e mnozí
pam'tníci pou"ívají spojení 
»konstantní ve#írek«. „)tvanice, 
to byl v(onom komunistickém 
marasmu ostrov svobody. Jsem rád, 
"e duch toho v*jime#ného místa tady
po$ád je. A(není to jen geniem loci, 
ale hlavn' lidmi, kte$í sem roky pat$í.“

Práv' z(pov'stn*ch %tvanick*ch 
ve#írk& a(díky inspiraci, kterou 
p$ivezl v(dev'tasedmdesátém z(turnaje 
v(Nice Pavel Hu+ka, se zrodil soubor 
Tendiv – %tvanické tenisové divadlo.
Kdo nevid'l aspo. jedno p$edstavení
amatérského souboru, neuv'$í, 
jaké legrácky a(gagy za"ila stará 
klubovna a(poté i(nová restaurace. 
Stojí za(zmínku, "e mezi t$icítkou 
amatérsk*ch herc& se pozd'ji 

Man(elé Sou'kovi a jejich Bobík pat$í
neodmysliteln) ke klubové historii

Mistr ligy 1966: zleva Javorsk#, Medonos, Pinterová-Neumannová,
Vopi'ková-Kode!ová, Kode! a Ne'as

Zapln)n# star# centrkurt p$i daviscupovém utkání proti %véd&m v roce 1978
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wimbledonského %ampiona z(roku
1954 a(dvojnásobného vít'ze Pa$í"e,
a(dodává: „Jarda u(nás cel*ch p't
vále#n*ch let nem'l soupe$e. My v%ichni
jeho kamarádi jsme ale v'd'li, "e mezi
sebou máme sportovního génia
a(ochotn' jsme se pod$izovali jeho
plánu, jak se udr"ovat ve(form'.
A(parta kolem Jardy, ta byla ú"asn'
stmelená a(kamarádská, nikdo 
nikomu nezávid'l.“

KLADIVO KOMUNISMU I+ÚSP*CHY
Ka"d*, kdo cht'l hrát v(!echách
za(války a(krátce po(ní tenis nebo 
hokej na(nejvy%%í úrovni, musel
do(Prahy – na()tvanici. P$ípadn'
do(konkuren#ního LTC na(Letné. 
Tak p$i%el z(vinohradského Rapidu

i(nad'jn* patnáctilet* Ji$í Javorsk*. 
„Jirka se na()tvanici rychle zlep%oval.
M'l v*born* pohyb a(perfektní 
techniku. Zejména jeho stopbaly, 
prohozy, loby a(v*borná hra u(sít' 
diváky bavily. Snad jediné, co jeho tenis
postrádal, byla razance. Neb*t toho,
mohl dosáhnout je%t' pronikav'j%ích 
úsp'ch&,“ vzpomíná Be#ka.

Vrstevnicí Javorského byla V'ra 
Suková-Pu"ejová. Ta p$i%la z(Plzn' 
nejprve do(pra"ského ATK, Armádního
t'lov*chovného klubu (pozd!ji 
Úst&ední d'm armády a$je)t! pozd!ji 
Dukla – pozn.), a(odtud pak do(I. !LTK.
Na()tvanici z(ní pod trenérsk*m 
vedením Pavla Bendy a(díky nesmírné
píli vyrostla hrá#ka sv'tové %pi#ky
a(finalistka Wimbledonu 1962.

Komunistick* Vít'zn* únor 1948 
dopadl také na(I. !LTK. V(roce 1949
byl klub za#len'n jako oddíl tenisu 
pod Sokol Jinonice a(pozd'ji do(
TJ Motorlet Praha. „U" od(za#átku
roku 1948 jsem poznával, "e zdánliv*
klid doma kon#í. Samotn* únor pro 
m' nic neznamenal, nikdy jsem nebyl
#lenem "ádné politické strany. 
Brzy jsem v%ak zjistil, stejn' jako mí
p$átelé, "e nás nikdo nenechá stát 
stranou, "e nám bude p$esn' 
p$edepisováno, jak se máme chovat
a(co máme d'lat,“ vzpomíná na(ty
chvíle v(knize M&j osud Drobn*. Jeho
tu%ení se naplnilo, v(#ervenci 1949
z&stal ve(%v*carském Gstaadu, 
kdy" neuposlechl na$ízení, aby se
neprodlen', uprost$ed rozehraného
turnaje, vrátil do(vlasti. Emigrace 
pro n'j byla jedinou mo"nou volbou,
pokud cht'l b*t tenisov*m %ampionem.

Po(sportovní stránce v%ak I. !LTK
po(prvotní stagnaci pro"íval velmi
úsp'%né období i(v(dob' komunismu,
kdy" postupn' získal jedenáct titul&
mistra republiky! V(sestav' ligového
t*mu tehdy hráli Javorsk*, Pavel Korda,
)trobl, Kraj#ík, Ne#as, Benda, )irok*,
Suková-Pu"ejová, )iroká, v(dal%ích
letech pak sourozenci Kode%ovi,
Medonos, Pavel Hu+ka, Stejskal,
Krásn*, T*ra, Neumannová, Pikorová…

To u" je kapitola, pod kterou je 
podepsán Dopravní podnik Praha. 
Ten v(roli jakéhosi socialistického
»sponzora« vytvo$il materiální 
p$edpoklady k(tomu, aby se I. !LTK,
tehdy TJ Dopravní podnik I. !LTK
Praha, vrátil na(v*sluní. Podobn' 
jako d$ív Motorlet, kam n'kte$í hrá#i
chodili do(zam'stnání, také Dopravní
podnik n'které tenisty zam'stnal. 
To u" ale vysloven' fiktivn'.

Forhend Pavla Kordy, kter# strávil na %tvanici tém)$ cel# (ivot

Legendární trenér !koli'ky Karel Semerád
obklopen mal#mi sv)$enci

V)ra Pu(ejová-Suková, finalistka
Wimbledonu 1962
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Ten pro"il v(I. !LTK první #ást skv'lé 
kariéry – ve(dvaadvaceti toti" p$estoupil
na(Spartu, kde hrála jeho první "ena
Lenka. 

„Na()tvanici jsem p$estoupil 
ve(t$inácti letech spolu se sestrou
z(Dukly Karlín. Za#ínal jsem tady 
podzimními brigádami,“ usmívá se
Kode%. „Trénovali jsme pod dohledem
pana Semeráda a(– hlavn' na(zdi.
V(zim' v(%atn', kdy" jsme od(zdi 
odst'hovali sk$í.ky, od(jara na(dvorci
#íslo dev't; to byl poslední kurt u(vchodu
vyhrazen* pro trénink d'tí. Stály tam
dv' oboustranné odrazové st'ny.“

Nov* stadion, u(jeho" zrodu stál 
za#átkem 80. let práv' Kode%, 

jen" o(pár let d$ív ukon#il úsp'%nou 
kariéru, p$inesl nové mo"nosti 
– nap$íklad konání n'kolika ro#ník&
%pi#kového sv'tového turnaje mu"&
i("en. A(také komplikace, to kv&li
pozd'j%ímu slo"itému d'lení majetku
mezi tenisov* svaz a(I. !LTK. Jeho
podoba navíc n'kter*m #len&m 
klubu-tradicionalist&m tak trochu 
le"í v("aludku. S(betonovou modernou
toti" zmizel i(kus tradic a(historie.

„Pro klubov* "ivot, kter* by navázal
na(n'kdej%í atmosféru, si doká"u 
p$edstavit lep%í prost$edí. U" spoustu let
sním o(tom, jak jednou roz%í$íme #ást
areálu za(Negrelliho viaduktem a(t$eba
se nám to i(poda$í,“ $íká b*val* 
prezident I. !LTK Franti%ek Stejskal,

v(jeho" rodin' se #lenství 
i(funkciona$ení v(klubu d'dí u"
po(n'kolik generací. „Moc dob$e si
vzpomínám, jak si #lenové klubov* 
"ivot u"ívali v(dob', kdy jsem byl mal*
kluk, i(v(dob' temna, kdy komunisté
spoustu lidí p$inutili zm'nit profesi.
Takhle p$i%el na()tvanici t$eba pan 
doktor Sou#ek, advokát. 0ivot ho tak
p$isk$ípl, "e odevzdal byt v(P%trossov'
ulici a(bydlel a(správcoval na()tvanici.
Tam se scházela inteligence a(klub 
byl v(tomto sm'ru doslova oázou.“
Práv' Stejskal je v(posledních letech
hlavním protagonistou snah, aby
na()tvanici fungoval i(v(moderní dob'
klubov* "ivot a(aby I. !LTK z&stal 
sportovn'-spole#ensk*m klubem, 
kter* si pamatuje z(mládí. 

Star# ml#n na antuku pod Negrelliho viaduktem vzal za své teprve
s moderním areálem

Star# !tvanick# centrkurt t)sn) 
p$ed tím, ne( za'ala demolice

…a cel# areal byl zaplaven; voda napáchala na %tvanici zna'né !kodyVltava v Praze v roce 2002 bou$ila… 

[historie]
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objevili i(Milan )rejber a((jako host)
Karel Nová#ek.

Koncem 70. let a(pozd'ji hájili barvy 
I. !LTK mj. H$ebec, Vojtí%ek, Werner,
Skuherská, Skronská, Holíková, 

)rejber, St$elba, Rikl, Damm, Daniel
Vacek, Bobková, Strnadová… Ti mlad%í
z(nich u" »starou )tvanici« neza"ili.
V(roce 1983 byla toti" sou#asn' se
stavbou metra pod $ekou Vltavou 
zahájena demolice starého areálu

a(v*stavba nového; o(slavnostní 
otev$ení se o(t$i roky pozd'ji postaral
Pohár federace. Praha i(klub získaly
moderní tenisov* areál, o(co" se 
velkou m'rou zaslou"il Jan Kode%,
wimbledonsk* vít'z z(roku 1973. 

Debl v podání zku!eného Ji$ího Javorského a tehdy 
mladi'kého Jana Kode!e

Pavel Hu/ka, jedna z hrá'sk#ch
osobností I. "LTK

Vít)zn# prvoligov# t#m z roku 1975. Zleva stojí p$edseda I. "LTK Kliment, Pikorová, Jankovsk#, Vopi'ková-Kode!ová,
trenér Hole'ek, Hüblerová, Slo(il a !éftrenér Konrád, zleva sedí Hu/ka, T#ra a %avrda.
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Tenisov# ostrov na snímku z+letadla; 
v+centru Prahy, a p$ece v+zeleni a tak trochu 
stranou okolního ruchu
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P0IPOMÍNÁNÍ TRADIC
Nejstar%í #esk* klub rád p$ipomíná 
tradice, ze kter*ch vyrostl, ale "ije 
p$edev%ím "havou sou#asností. 
Do(té pat$í i(spolupo$adatelství turnaje
WTA Tour, respektive stotisícového
challengeru mu"&, ale také 
dvojnásobná vít'zka Fed Cupu 
a(st$íbrná z(olympiády Lucie Hradecká,
vít'z Davisova poháru Ivo Miná$, 
spousta mlad*ch talentovan*ch hrá#&
a(také slavní pam'tníci; nap$íklad 

Jan Kode% a(jeho sestra Vlasta. 
A(také prezident klubu Václav Klaus.
Ani on na(slavnou historii I. !LTK 
zapomínat nehodlá. „P$ipomínat 
tradice a(ne"ít jen a(jen p$ítomností 
je pot$ebné,“ $ekl loni na(ja$e 
p$i slavnostním odhalení pam'tní 
desky Jaroslava Drobného 
ve(foyer klubu.

Také spole#ensk* "ivot klubu se
v(posledních letech znovu probouzí.

Nejde jen o(tradi#ní váno#ní party,
na(které se vyhla%ují nejlep%í hrá#i
klubu za(uplynul* rok, ale i(dal%í 
spole#né akce #len&, klubové turnaje
(také v(golfu), v*jezdy a(utkání v(rámci
Centenary Tennis Clubs, celosv'tového
sdru"ení stolet*ch klub&, i(dal%í aktivity.
Na()tvanici zkrátka na(tradice 
nezapomínají.

"lánek byl p&evzat z$magazínu 
Tennis Arena #.1-2/2013.

Moderní centrkurt, kter# m)l premiéru p$i Poháru federace v+roce 1986

Dru(stvo I. "LTK, které se v+roce 2011 probojovalo do finále extraligy: zleva Mertl, trenér Vacek, Hernych,
Petzschner, trenér H$ebec a Karolína Plí!ková, p$ed nimi Hradecká, Bene!ová, trenér Fencl a fyzioterapeut
Routner, vp$edu Miná$, Jebav#, Melzer a kondi'ní trenér Janda

Lucie Hradecká se st$íbrnou
medailí za 'ty$hru z+OH 2012
v+Lond#n)
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!estní &lenové I. !LTK Praha

Zaslou'ilí &lenové I. !LTK Praha
JUDr. Jaromír Be#ka
Ing. Pavel Benda
Gustav Bürgermeister
Ji$í Javorsk*
Ladislav Hecht
Ji$í H$ebec

Ing. Pavel Hu+ka
JUDr. Václav Kliment
Pavel Korda
Marie Neumannová-Pinterová
Vladislav )avrda
Ing. Petr )im&nek

Milo% )olc
Milan )rejber
Petr )trobl
Ing. Ladislav T*ra
Vlasta Vopi#ková
Renata Wikartová

www.smartwings.com

Levné letenky nejen do Evropy!

Josef Cífka, c. a k. setník, Sanok, Hali#
JUDr. Václav D&ras, advokát, Praha
Dr. Ji$í Guth, c. k. profesor a p&edseda "eského v%boru pro hry Olympické, Praha
Marian %l. z(Hochinfels&, majitel velkostatku, Vodlochovice
Josef L. Rössler-O$ovsk*, velkoobchodník, Praha
Josef )eyd, obecní star)í a m!stsk% rada, Praha
Ing. Ludvík )imek, prof. "eské vysoké )koly technické, Praha
Mag. Pharm. Antonín Toman, b%v. lékárník, Praha
Jind$ich rytí$ Vojá#ek, viceprezident c.k. místodr(itelství, Praha
Jaroslav Drobn* (1921 – 2001), dvojnásobn% vít!z Pa&í(e (1951 a 1952) 
a trojnásobn% finalista, vít!z Wimbledonu (1954) a dvojnásobn% finalista, 
mistr sv!ta v$ledním hokeji (1947) a st&íbrn% ze ZOH ve Sv. Mo&ici 1948
Ing. Jan Kode% (1946), dvojnásobn% vít!z French Open (1970 a 1971), 
vít!z Wimbledonu (1973) a dvojnásobn% finalista US Open, 
#len vít!zného dru(stva "SSR v$Davisov! poháru v$roce 1980; 
v$roce 1973 nejlep)í domácí sportovec roku. V$letech 1994 – 1998 
prezident "eského tenisového svazu.
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. (1941), druh% prezident "eské republiky 
po listopadu 1989 (2003 – 2013), v$letech 1992 – 1998 p&edseda vlády "R

INZERCE
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Bed$ich Sy$ínek 
(1957 – 1966)
JUDr. Franti%ek Cvetler 
(1966 – 1969)
Ing. Miroslav Nárovec 
(1980 – 1986)

Karel Cífka Josef Rössler-O$ovsk* Mag. Pharm. Antonín Toman

JUDr. Václav D&ras Marian Rombald 
z Hochinfelsen

Adolf Solná$

PhDr. Jaroslav Just JUDr. Eduard Just Karel Rob'tín (1929 – 1938)

Ing. Jaromír Be#ka
(1938 – 1948)

JUDr. Vladimír )t&la
(1948 – 1956)

Ing. Eduard Vít 
(1969 – 1971)

JUDr. Václav Kliment
(1972 – 1980)

Ing. Jan Kode%
(1987 – 1990)

Ing. Franti%ek Stejskal
(1990 – 2011)

Prof. Ing. Václav Klaus
(2011)

Prezidenti I. !LTK Praha od roku 1893 Zakládající &lenové:

MUDr. A. Ba%t*$, císa&sk% rada, Praha
Josef Cífka, c. a k. setník, Sanok, Hali#
Karel Cífka, soukromník, Praha
J. Goldschmidt, velkoobchodník, Praha
Josef Hamerník, velkostatká&, Praha
Marian %l. z(Hochinfels&, 
majitel velkostatku, Praha
JUC. J. John
JUDr. Josef Ka%par, Kladno
JUDr. Jaroslav Loha$, advokát, Ji#ín
Arthur Pflanzer, majitel pivovaru, Praha
Josef L. Rössler-O$ovsk*, 
velkoobchodník, Praha
Mag. Pharm. Antonín Toman, 
b%v. lékárník, Praha
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„Báje#n*m. A dokonce "il i b'hem 
protektorátu, za války. V't%ina #len&
klubu, to byla dob$e situovaná 
inteligence a p$evá"n' rekrea#ní hrá#i.
Odpoledne chodili na )tvanici p$ímo
z(ú$ad&, v(kravat' a psích de#kách,
takov*ch kama%ích p$es boty. (usmívá
se) V(tomhle sm'ru jsem komunisty

Konec dlouh%ch kalhot
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Není nejstar%ím z pam'tník&,
ale vzpomínek a pe#liv*ch
poznámek má nepochybn' 
zdaleka nejvíc. Asi proto, "e
tenis je jeho "ivot. JAROMÍR
BE!KA (87) ho miloval jako
kluk a má ho stejn' rád jako
senior, kter* díky obdivuhodné
vitalit' stále sbírá medaile 
na sv'tov*ch %ampionátech. 
Na )tvanici vyr&stal po boku
Drobného, soudcoval mu 
d&le"ité zápasy. Koho jiného 
se zeptat, jak*m "ivotem "il 
I. !LTK p$ed p&lstoletím?

Jára Be&ka vzpomíná, 
jak 'il I. !LTK 
p(ed p#l stoletím

chápal, kdy" se jim nelíbilo, jací lidé se
na tenise scházejí. Práv' tihle lidé klub
d'lali, dávali mu peníze, aby mohl "ít, 
i kdy" samoz$ejm' byli i mecená%i.
Nakonec mezi n' pat$il i m&j tatínek. 

Za Protektorátu byl p$edsedou klubu 
a hodn' riskoval. Nebylo snadné udr"et
I. !LTK bez vlivu N'mc& a bez Kuratoria;
to byla protektorátní obdoba Hitlerovy
mláde"e, m'la pomoci k(p$ev*chov'.
Vzpomínám si, "e kdy" p$i%el rozkaz, 
"e musí fungovat i v(I. !LTK, $ekl 
tatínek Milanu Matou%ovi, "e bude
s(ostatními mlad*mi dvakrát t*dn' 
cvi#it. To byla navenek, pro N'mce, 
spln'ná povinnost. Válku tatínek 
paradoxn' p$e"il, utrápili ho teprve
komunisti…

Tenis jsme hráli celou válku, a asi na
vysoké úrovni, proto"e Jarda Drobn* 
se hned na prvním povále#ném French
Open probojoval do semifinále. Ale
hlavn' se utu"il kolektiv. Tím, "e ustaly
mezinárodní kontakty, scházeli jsme 
se je%t' víc. Tím spí%, "e v't%í ve$ejné 
spole#enské akce byly zakázány, 
p$icházely ke slovu men%í improvizované
ve#írky. Ú#astnil se jich i Jirka )litr. 
Kdy" jsme dohráli tenis, sedl v(prvním
pat$e, ve spole#enské místnosti, kde
byly pozd'ji pánské %atny, ke klavíru 
a swingovalo se. Chyb'lo nám tehdy
jediné: mí#e. Dovoz dunlop&, slazenger&
i spalding& byl zastaven, a tak se 
vyráb'ly na#erno ve Fat$e Napajedla,
nebo jsme hráli s(»regeneráky«. To ve
Fat$e napumpovali staré gumové jádro
injek#ní st$íka#kou a polepili nov*m
meltonem.

Na )tvanici m'l ka"d* #len klubu 
sk$í.ku se jménem. Hodn' se hrávala
#ty$hra. Fenoménem tehdej%í doby 
byl "eb$í#ek; ten byl vyv'%en* ve velké
vitrín' ve vstupním foyeru a hrávali 
ho spole#n' hrá#i závodní i rekrea#ní.
Na )tvanici mu samoz$ejm' vládl Jarda
Drobn* a jen málokdo se odvá"il ho
vyzvat. 0eb$í#kové zápasy m'ly pevná
pravidla: bylo dáno, kdo koho smí
vyzvat, "e v*zva musí b*t písemná,
vyzyvatel musí nabídnout t$i termíny
atd. J&la Drobn*, Jard&v tatínek, kter*
v(té dob' správcoval, pak ur#il kurt,
v't%inou podle kvality zápasu. Za
Jardou byli tehdy v("eb$í#ku Síba,
Vodi#ka a )olc, ten Drobného #asto
vyz*val, za nimi Pachovsk*, Smolinsk*,
Hyk% a dal%í.

Na rozdíl od LTC na )tvanici nefungovala
restaurace. O ob#erstvení se starala

paní Drobná. Nem'la ale "ádn* 
bufet, tím byla její kuchy.ka. 
Ka"d* den to z(ní von'lo, kdy" va$ila
Jardovi a J&lovi typicky #eskou stravu.
(usmívá se) A kdy" jsme na n'co m'li
chu+ nebo "íze., v"dycky pro nás 
n'co m'la.

Na )tvanici bylo tehdy dev't kurt&. 
Na t$ech horních jsme v(zim' hrávali
fotbal, celou válku. Centrkurt J&la
Drobn* v(zim' poléval, tam se bruslilo 
a hrál hokej. A kdy" byla p$íhodná
zima, tak i jinde. Ale 19. b$ezna, 
na Josefa, byl pro Jardu v"dycky 
p$ipraven kurt.

Únor osma#ty$icet atmosféru 
v(klubu hodn' poznamenal. N'kte$í
emigrovali, jiní skon#ili ve v'zení 
a mnozí z(t'ch, kdo z&stali, "ili 
v(nejistot' a obavách. Nev'd'lo se, 
kdo kam pat$í, ka"d* se bál n'co $íct. 
V(osm- a dev'ta#ty$icátém to je%t' %lo,
ale re"im postupn' utahoval %rouby.
P$i%la snaha vylou#it tenis ze sport&,
které bude sjednocená t'lov*chova
podporovat, byl pova"ován za bur"oazní
sport. V(dev'ta#ty$icátém emigrovali
Drobn* s(!erníkem, to byla pro tenis
rána. Na )tvanici jsme za#ali chodit
v*hradn' na tenis, za zábavou u" ne.
Kdy" jsem jel tehdy tramvají s(raketou,
schovával jsem ji pod kabát, abych
nemusel #elit pok$ik&m, na# ji mám 
a "e bych m'l jít rad'ji na brigádu.

V(roce 1949 m' vyhodili z(právnické
fakulty, od státnic, tatínek byl p$inucen
vzdát se funkce p$edsedy a ze )tvanice
jsme ode%li. Kdy" jsem si pak shán'l
práci, pomohl mi Jirka Ressler, pozd'ji
tchán Honzy Kode%e. Vym*%lel sout'"
smí%en*ch dru"stev a p$ivedl m' do
Sparty. V(roce 1951 se hrála poprvé
extraliga a se Spartou jsme ji vyhráli, 
ve finále 6:5 nad I. !LTK. Tedy ne jako
Sparta, ten klub se tehdy jmenoval 
!KD Spartak Sokolovo a !LTK Motorlet 
– ve sjednocené t'lov*chov' ka"d* 
klub pat$il pod n'jakou fabriku. 
Co" ale u n'kter*ch sport& znamenalo
jedinou %anci, jak se zachránit. I já m'l
díky tomu – a díky Jirkovi Rösslerovi –
práci v(kancelá$i a nemusel jsem 
do v*roby.

Taky bych m'l $íct, "e tém'$ a" do 
II. sv'tové války se hrál tenis p$evá"n'
v(dlouh*ch kalhotách. Teprve pak 
jsme za#ali nosit %ortky. Ty se v't%inou
nechávaly %ít, v(obchodech se tehdy 
na rozdíl od tri#ek koupit nedaly. 
Byla to zkrátka jiná doba…

V+$íjnu 1949 v+Milán) cestou z+turnaje v+Luganu: zleva
Vojt)ch Vodi'ka, Helena %traubeová, její pozd)j!í man(el
Milan Matou!, Jaromír Be'ka a Jaroslav Drobn#

[ve vzpomínkách...]



www.cltk.cz_29

I . ! L T K  P R A H A  / /  K L U B O V Á  R E V U E  0 2 / 2 0 1 3

N'kdej%í daviscupov* reprezentant 
má na oba exhibi#ní zápasy báje#né
vzpomínky. Aby ne, kdy" ze t$í legend
dokázal dv' porazit!

„Hráli jsme tehdy za stravenky 
na ob'd na starém zimáku, zatímco
Australané dostali p'kné peníze 
a je%t' se jim posílaly balíky brou%eného
skla,“ usmívá se Pavel Korda, tehdej%í 
»dvojka« za Javorsk*m. „S Emersonem
jsem v(dev'tapadesátém prohrál, 
ale Frasera jsem porazil 9:7 ve t$etím
setu. Laverovi jsem dal o dva roky
pozd'ji 6:2, 6:4. Cením si toho tím 
víc, "e Fraser i Laver pak vyhráli
Wimbledon, ale samoz$ejm' to byla 
jen exhibice. A pak – oni na antuce
nebyli zdaleka tak dob$í jako t$eba 
na tráv'.“

Nejvíc »pomlaskává« Korda u jména
Roye Emersona, dvanáctinásobného
grandslamového %ampiona. „To byl
nádhernej hrá#! Úto#ník, kter* um'l

úpln' v%echno. Mám doma fotku 
jako vzpomínku na ná% zápas.“

Mimochodem – na zmín'né exhibi#ní
utkání proti Australan&m má vzpomínky
i JAN KODE), dal%í z(klubov*ch legend.
Na dvorci tehdy nechyb'l, ov%em 
v(roli sb'ra#e. A" o pár let pozd'ji 
si vychutnával ovace jako hrá#. 
T$eba kdy" v(daviscupovém utkání 
proti )pan'lsku udolal na %tvanickém 
centrkurtu Orantese i Gisberta, 
nebo kdy" v(roce 1972 ve #tvrtfinále
Evropského pásma proti )véd&m 
porazil s(rutinou zku%eného vále#níka 
mladi#kého Björna Borga.

„Hrál jsem s(ním o pár dn& d$ív 
v Madridu a porazil ho, v'd'l jsem, 
co m' #eká. Borg byl první, kdo p$i%el
s(lifty a dr"el mí# ve h$e. V(Praze hrál
teprve sv&j druh* zápas v(Davis Cupu,
ale p$edtím porazil vynikajícího
Novozélan/ana Paruna. Vyhrál jsem 
3:0 na sety, ale m'l jsem s(ním velkou

práci,“ $íká Kode% a pak se usm'je:
„Kdykoli si na ná% zápas se )védy 
vzpomenu, vybaví se mi poplach, kter*
vznikl kv&li tomu, "e p$ijede Borg a "e
dámské %atny, které m'l mít k(dispozici
soupe$, jsou tém'$ v(havarijním stavu.
Okam"it' se za#alo s(rekonstrukcí.
Sprchy, obklady, to v%echno se 
p$ed'lávalo. Z(toho je vid't, v(jakém
stavu byla stará )tvanice u" na za#átku
sedmdesát*ch let.“

Stojí za zmínku, "e Borga porazil 
ve zmi.ovaném utkání i FRANTI)EK
PÁLA, hrá# konkuren#ního LTC.
„Myslím, "e jsme s(Honzou z&stali 
jediní, kte$í ho porazili v(Davis Cupu,“ 
usmívá se a p$ipojuje vzpomínku 
na %tvanickou bitvu s(vít'zem 
US Open 1975 Manuelem Orantesem 
v(jedenasedmdesátém v(utkání 
finále Evropského pásma.

„Byla ú"asná atmosféra, jako 
ostatn' poka"dé, totáln' vyprodáno.

Manuel Orantes na Kode!e 
na %tvanici nesta'il (1971)

Pavel Korda a Roy Emerson (1959) Ivan Lendl p$i utkání Davisova poháru
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Nejstar%í vzpomínku na utkání, 
ve kterém se v Praze p$edstavil 
grandslamov* %ampion, má nestor
klubu Jaromír Be#ka. V neslavném roce
1948 toti" z(umpiru soudcoval exhibi#ní
zápas JAROSLAVA DROBNÉHO proti
Franku Parkerovi. Ameri#an, dvojnásobn*
vít'z US Open, v tom roce vyhrál Pa$í"
a ve finále porazil práv' Drobného 
8:6 ve #tvrté sad'. Pra"ská exhibice,
kterou si vzáp'tí domluvili, byla 
tedy odvetou.

„Tak se to bralo hlavn' v(novinách, 
ale byla to exhibice se v%ím v%udy.
Nádhern* a uvoln'n* zápas, jak* jsem
do té doby nevid'l, ukázka dokonalosti
tehdej%ího tenisu,“ vzpomíná Be#ka 
na Drobného p'tisetové vít'zství p$ed
nabit*mi tribunami na starém centru.
„Parker byl obraná$, snad jedin*
Ameri#an, kter* vyznával hru od bezlajny.
A proti n'mu Jarda, úto#ník, kter* m'l
ú"asnou techniku a kra+asy. Byla to
bitva, oba hráli naplno, ale p$itom

s(úsm'vem. A" se celé to p$edstavení
do onoho mizerného roku n'jak 
nehodilo…“

Na p$elomu 50. a 60. let p$ijeli 
do Prahy dvakrát Australané. V"dy 
krátce p$ed Wimbledonem a v(hv'zdné
sestav'. V(roce 1959 p$ilet'li Emerson
s(Nealem Fraserem, o dva roky pozd'ji
Laver a John Fraser. A u exhibice Praha
vs. Melbourne, respektive Praha vs.
Sydney, nikdy nechyb'l PAVEL KORDA.

Legendy na )tvanici
aneb Drobného oslava tenisu, Kordovy skalpy a H(ebc#v famózní obrat

[historie]

P$i v%í úct' k(úchvatné historii I. !LTK je to #íslo ohromující. Na )tvanici hrálo za uplynul*ch 
sto let 58 grandslamov*ch vít'z& ve dvouh$e #i sv'tov*ch jedni#ek od Lacosta a Perryho p$es
Lavera a" po Borga a Navrátilovou. N'která z(es p$ijela k(zápas&m Davisova poháru, v't%inu 
"ensk*ch hv'zd p$ilákal Pohár federace v(roce 1986, dal%í legendy sehrály u Negrelliho viaduktu
exhibi#ní utkání. V't%in' z nich je%t' na sta$i#kém centru mezi forhendy houkaly parní lokomotivy,
dal%í u" hrály v(moderních kulisách. Poka"dé to v%ak byl tenisov* svátek a v(drtivé v't%in' 
p$ípad& se %tvanick* centr zaplnil k(prasknutí. V(mnoha p$ípadech pak hnal za vít'zstvím 
hrá#e(domácího I. !LTK, a+ u" to byli Hecht, Drobn*, Javorsk*, Korda, Kode% #i H$ebec.

Takhle slavili Jan Kode! a Franti!ek Pála (vpravo) triumf nad %pan)ly v Davisov) poháru v roce 1971
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[historie]

M'l jsem set a brejk, ale kdy" 
jsem ho m'l potvrdit a p$i podání 
m'l gamebol, zahlásil mi ná% lajnov* 
rozhod#í chybu nohou,“ usmívá se
trpce. „Ve #ty$ech setech jsem prohrál,
ale Orantesovi jsem porá"ku oplatil u"
za rok v(Barcelon', kdy byl na "eb$í#ku 
Grand Prix sv'tovou jedni#kou. 
Ale hlavn' – )pan'ly jsme nakonec 
na )tvanici udolali. Kode% ud'lal dva
body a já porazil v(ned'li po "ivotním
v*konu Gisberta 6:0, 6:1, 6:1,“ 
vzpomíná Pála a p$idává zajímavost.
„Proti )pan'l&m to byl jeden ze 
zápas&, kdy Honza Kode% utíkal ze
)tvanice trénovat na Spartu. Jedin' 
tam m'l klid. I na tréninky toti" chodilo
patnáct set divák& a zkrátka nebylo
mo"né si jen tak pinknout, co" on
cht'l. Lidi cht'li vid't sety, a taky 
nás k(tomu v't%inou vyhecovali.“

Pro p$esnost: dva roky poté, 
co Borga porazili Kode% s(Pálou, 
ho v(Bastadu udolal je%t' Orantes. 
To v%ak byla poslední )védova 
singlová prohra v(Davisov' poháru. 
V(roce 1980 se lou#il s(nevídan*m
skóre ve dvouh$e 37:3!

Jeden ze "ivotních zápas& sehrál 
na starém centru také JI-Í H-EBEC,
tehdy je%t' hrá# Rudé hv'zdy; 
na )tvanici p$estoupil a" o dva roky
pozd'ji. Stalo se v(roce 1975, kdy 
p$ijeli do Prahy k(semifinále Davisova
poháru Australané s(hv'zdami Rochem
a Alexanderem pod vedením kapitána
Neala Frasera. Jeho slova z(tiskovky,
která p$inesl p$ed úvodními dvouhrami
tisk, H$ebce nadzvedla a mo"ná 
dokonce rozhodla o v*sledku. 
„První den máme dobré %ance.
Alexander m&"e Kode%e p$ekvapit,
Roche H$ebce porazí ur#it',“ 
prohlásil ve #tvrtek Fraser. 

Zápas proti Austrálii byl nejv't%ím, 
jak* do té doby !eskoslovensko vid'lo.
Prvn' v(historii se hrálo o postup 
do finále, navíc p$ijel takov* soupe$! 
Vojáci nav*%ili kapacitu centru 
mobilními tribunami a do hledi%t' 
se ve%lo %est tisíc divák&, p$esto bylo 
bleskov' vyprodáno. H$ebec %el na 
kurt poté, co Kode% udolal Alexandera, 
ale brzy to vypadalo na remízov*
pátek: Roche vyhrál úvodní dva sety
6:3 a 6:4. „Byl jsem stra%n' nervozní 
a podle toho vypadala moje hra,“ 
loví v(pam'ti H$ebec, jemu" 
znep$íjem.ovala "ivot v'trná 
smr%+ nad Prahou; do oka zran'ného 
p$i nedávné autonehod' mu hnala
prach. „Jenom"e pak si za#al Roche
myslet, "e u" to má v kapsi#ce. 
Ud'lal pár chyb a já za#al zápas 
otá#et. Jak lidi za#ali %ílet, to si 
pamatuju, jako by to bylo v#era,“
usmívá se H$ebec. „Roche za#al 
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Goran Ivani%evi#
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Martina Hingisová Marat Safin Nicola Pietrangeli

najednou z&stávat vzadu, a to nem'l. 
Zezadu nevyhrál v&bec nic.“

Z(lavi#ky hnal H$ebce za(vít'zstvím 
i Jan Kode%. „K$i#el na m', jak mám
hrát, a já byl jako v(transu. Nevnímal
jsem v&bec nic, jen jsem lítal po kurtu
jako zb'sil*. Úpln' jsem ho válcoval.“

P$es zápletku, kterou bylo p$eru%ení
zápasu pro tmu na za#átku páté sady
za stavu 1:0, H$ebec zápas definitivn'
oto#il. Rozhodující set vyhrál 6:3, 
a kdy" Kode% v(ned'li Roche také 
udolal, postupovali !echoslováci 
do finále Davisova poháru.

»Nejmlad%í« vzpomínku na bitvu
s(grandslamov*m %ampionem 
a sv'tovou jedni#kou v(jedné 
osob' má MILAN )REJBER. Trpkou. 
Se )védem Edbergem sehrál v($íjnu
1986 na tehdy zbrusu novém centrkurtu
p'tisetov* maratón, kter* ale ztratil
pom'rem 5:7 v(rozhodující sad' 
(6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 5:7). 

„Byl jsem smutnej, "e jsem prohrál,
samoz$ejm',“ $íká. „Vzpomínám si na
neskute#nou p$íhodu z(toho zápasu:
Edberg ud'lal za stavu 3:3 a 0:15
v(pátém setu dvojchybu, ale %védsk*
kapitán protestoval a hlavní rozhod#í
po"ádal lajnového, aby ukázal otisk
mí#e. A ten %el a ukázal stopu v(úpln'
jiném poli o #ty$i metry dál, jako 
kdyby spal. Následovalo deset minut
smíchu z(tribun, po n'm dva nové
mí#e pro Edberga a – eso… 
Vím, "e jsem je%t' vedl 5:4 a 30:15 
p$i jeho podání a z(returnu zahrál 
prohoz t'sn' do autu…“

Co ov%em )rejbra dodnes dopaluje, 
to je tehdej%í bombírovan* centrkurt.
Ka"dá polovina dvorce toti" sm'rem
k(síti mírn' stoupala, tak"e hrá#i 
m'li de facto vy%%í sí+. „Byli jsme
z(toho s(Edbergem oba zoufalí, on
zahrál snad devatenáct dvojchyb. 
Ale nejvíc to odnesl Milo% Me#í$. 
Hrál úpln' »placaté« údery a v%echny
jeho balony kon#ily metr v(autu. 
Proto prohrál s(Carlssonem, 
kterého p$edtím porazil v(Monte 
Carlu, ale jeho" lift&m centr dokonale 
vyhovoval; )védovi bylo úpln' jedno,
jestli hraje osmdesát centimetr& 
nad sítí nebo jen p'ta%edesát. 
Moje bilance na )tvanici je bohu"el
tristní: v%echny t$i zápasy, s(Edbergem,
Pernforsem i Kordou – to bylo 
p$i turnaji !edok Open – jsem 
prohrál…“

Na mal*ch snímcích si m&"ete 
prohlédnout v%echny legendy, které 
se na )tvanici za uplynul*ch sto let
p$edstavily. I to d'lá z(pra"ského 
ostrova Mekku #eského tenisu.

[historie]
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Jaroslav Drobn# (1921 – 2001)
Vyrostl na )tvanici, kde jeho tatínek Julius správcoval, a po druhé sv'tové válce 
pat$il k(nejlep%ím hrá#&m sv'ta. V(letech 1951 a 1952 zvít'zil na Roland Garros, 
kde byl p$edtím t$ikrát ve finále, v(roce 1954 zvít'zil po dvou finálov*ch ú#astech také
ve Wimbledonu. Úsp'%n' reprezentoval v(Davisov' poháru. P$i silné krátkozrakosti hrál
v(br*lích, které si p$i ka"dém st$ídání pe#liv' #istil. Prosazoval se úto#n*m tenisem, 
m'l vynikající levácké podání. V(roce 1949 emigroval a Wimbledon vyhrál jako ob#an
Egypta. 0il v(Lond*n', v(roce 1959 získal britské ob#anství. Byl také vynikajícím 
hokejistou, je mistrem sv'ta z(roku 1947 a st$íbrn*m z(olympiády 1948. 
V(roce 1983 byl uveden do Mezinárodní tenisové sín' slávy.

V)ra Suková-Pu(ejová (1931 – 1982)
Jedenáctinásobná domácí mistryn' ve dvouh$e se prosazovala technick*m tenisem 
a vynikajícím bekhendem, nadto m'la fyzické p$edpoklady a srdce bojovnice. 
S(tenisem p$itom za#ala teprve v(patnácti letech, p$edtím hrála basketbal. Nejv't%ího
úsp'chu dosáhla postupem do finále Wimbledonu v(roce 1962; cestou do finále 
porazila i obhájkyni titulu Mortimerovou a dvojnásobnou %ampionku Buenovou. 
Ve sv'tovém "eb$í#ku byla nejv*% za$azena na 5. p$í#ku. Spolu s(Javorsk*m vyhrála
v(roce 1957 smí%enou #ty$hru na Roland Garros. Po ukon#ení kariéry pracovala 
jako trenérka a k(tenisu p$ivedla i ob' d'ti, dceru Helenu a syna Cyrila.

Pavel Korda (1935)
Tatínek z(n'j cht'l mít fotbalistu, a tak hrál do dorostu za Slavii, ale nakonec vyhrál
tenis, kter* ho nau#ila maminka. P&vodem je z(Pardubic, celou kariéru v%ak strávil 
v(I. !LTK. Od roku 1960 byl #eskou dvojkou za Javorsk*m, sehrál 10 zápas& v(Davisov'
poháru. Nejv't%ího úsp'chu dosáhl vít'zstvím na Mezinárodním mistrovství Rakouska
v(Linci v(roce 1959, kde porazil Javorského, Hubera, Pattyho a Candyho. Po ukon#ení
kariéry byl trenérem Kode%e a Mar%íkové, úst$edním trenérem tenisového svazu 
a trenérem daviscupového t*mu. Byl i u vít'zství v(roce 1980 nad Itálií.

Ján Kraj'ík (1924)
Stejn' jako Hecht rodák ze 0iliny. T'sn' po II. sv'tové válce p$i%el spolu s(dal%ím mlad*m
Slovákem Me#iarem do Prahy a b'hem pár m'síc& se uchytil v(I. !LTK. P$esto"e velmi 
dob$e ovládal volej i sme#, co" mu pomohlo k(v*born*m v*sledk&m ve #ty$h$e, v(singlu 
se prosazoval spí% obraná$sk*m stylem a p$esnou hrou od základní #áry. I v moderní dob' 
hrával v(dlouh*ch kalhotách. V(roce 1957 reprezentoval v(Davisov' poháru, s(Javorsk*m 
se stal p'tkrát mistrem !SR ve #ty$h$e. Tém'$ patnáct let byl nejlep%ím Slovákem, v(letech
1951 – 59 byl druh*m nebo t$etím hrá#em #s. "eb$í#ku. Po ukon#ení kariéry se v'noval 
trenérské #innosti, mj. byl kou#em sourozenc& Kode%ov*ch.

Ji$í Javorsk# (1932 – 2002)
Od patnácti let, kdy p$i%el do I. !LTK z(vinohradského Rapidu, strávil s(v*jimkou 
vojákování v(ÚDA celou kariéru na )tvanici. Vynikal u" od juniorsk*ch let, v(16 a v(17 letech
vyhrál Pardubickou juniorku. Dev'tkrát se stal mistrem republiky ve dvouh$e a jedenáctkrát
v(deblu, t$ináct let byl domácí jedni#kou. Odehrál 56 zápas& v(Davisov' poháru, 33 vít'zn'.
M'l vynikající techniku, skv'le ovládal kra+as i lob a vynikal ve h$e u sít'; i díky tomu m'l
v*borné v*sledky v(deblu a se Sukovou-Pu"ejovou vyhrál mix na Roland Garros (1957).
K(v't%ím úsp'ch&m mu chyb'la jen v't%í razance úder& a lep%í "ivotospráva; k(jeho 
"ivotu pat$ila i cigaretka a pivo. V(roce 1977 emigroval do N'mecka, odkud se vrátil 
a" po sametové revoluci.

34_www.cltk.cz

[legendy]

Slávu I. !LTK %í$ila za uplynul*ch 120 let plejáda skv'l*ch hrá#&. Jména n'kter*ch 
z nich bohu"el tém'$ upadla v(zapomn'ní. V*hradn' pam'tník&m a znalc&m tenisu n'co 
$eknou jména jako Zden'k 0emla, Vojt'ch Vodi#ka, Milan Matou%, Josef Síba, Milo% )olc, 
Bohuslav Hyk%, Jaromír Be#ka, Helena )traubeová, Olga Mi%ková, Jitka Illnerová-Volavková, 
Milan Ne#as, Jana Pikorová, Pavel Hu+ka, Pavel Vojtí%ek, Kate$ina Böhmová-Skronská, 
Martin St$elba, Andrea Strnadová… To proto, "e stáli ve stínu jasn'j%ích hv'zdi#ek 
a hv'zd. Krátké »vizitky« nejlep%ích hrá#& v(historii I. !LTK najdete 
na následujících stránkách.

Ladislav -emla (1887 – 1955)
Jeden z(nejúsp'%n'j%ích tenist& své doby, jeho kariéra trvala dlouh*ch p'tadvacet let.
Ve studentsk*ch letech hrál kv&li tehdej%ím spole#ensk*m pom'r&m pod pseudonymem
Rázn*. Byl osminásobn*m mistrem zemí Koruny #eské ve dvouh$e a jedenáctinásobn*m
ve #ty$h$e. V(letech 1921 – 1927 reprezentoval v(Davisov' poháru. U" v(roce 1906 
získal bronzovou medaili ve #ty$h$e na OH v(Aténách, o %est let pozd'ji byl #tvrt* 
ve dvouh$e na OH ve Stockholmu a získal zvlá%tní cenu za nejdokonalej%í styl. 
V(roce 1920 vybojoval se Skrbkovou bronz v(mixu na OH v(Antverpách. 
Pozd'ji byl místop$edsedou svazu i I. !LTK.

Jan Ko(eluh (1904 – 1973)
Nejmlad%í z(devíti d'tí Marie a Josefa Ko"eluhov*ch, bratr slavného Karla, profesionálního
mistra sv'ta. Proslul elegantním stylem, o kterém Francouz Cochet $ekl, "e jím p$edb'hl
dobu o dvacet let. Byl #ty$násobn*m domácím mistrem ve dvouh$e i v(deblu, odehrál 46
zápas& v(Davisov' poháru. V letech 1926 a 1927 se probojoval do #tvrtfinále Wimbledonu,
prohrál s Borotrou a Lacostem. Ladislav 0emla o n'm v(ro#ence Tennis Golf Revue 1928
napsal: Jenda je postavy malé a huben% a tyto vlastnosti ur#ují také zp'sob jeho hry, jejími( 
hlavními slo(kami jsou pru(nost a velká pohyblivost. Half-volley hraje p&ímo virtuosn!. 
U nás je nejlep)ím hrá#em a znalci tenisu jej ji( dnes &adí mezi 10 nejlep)ích hrá#' sv!ta, 
i kdy( své nejv%)e dosa(itelné formy je)t! nedosáhl. Jan Ko"eluh je na snímku 
z roku 1926 vlevo, vpravo René Lacoste.

Ladislav Hecht (1909 – 2004)
Slovák ze 0iliny "idovského p&vodu tenisov' vyrostl v(I. !LTK, kam p$i%el po vít'zství 
na Pardubické juniorce, a v(roce 1941 byl za$azen do nejlep%í sv'tové desítky! 
P$ed II. sv'tovou válkou reprezentoval v(Davisov' poháru, v n'm" odehrál celkem 
37 zápas&; hrál i ve finále proti Anglii v(roce 1931, ve kterém !SR prohrála, Hecht v%ak
porazil legendárního Austina. V(roce 1932 vyhrál první makabiádu v(Tel Avivu a o p't
let pozd'ji se spolu s(Menzelem probojoval do semifinále #ty$hry ve Wimbledonu.
V(roce 1938 odjel do USA, kde za války pracoval v(továrn' na munici. 
V(roce 2007 byl p$ijat do Sín' slávy slovenského tenisu.

Ti, kte(í "í(ili slávu



36_www.cltk.cz

[legendy]

Vlasta Vopi#ková-Kode%ová (1944)
O dva roky star%í sestra Jana Kode%e, spolu s(Marií Pinterovou-Neumannovou 
nejlep%í #s. tenistka p$elomu 60. a 70. let. Dorostenecká mistryn' !eskoslovenska 
a dvojnásobná mezinárodní mistryn' ve dvouh$e dosáhla nejv't%ích úsp'ch& postupem
do #tvrtfinále Roland Garros v(letech 1968 a 1970. Její silnou zbraní byly agresivní
údery od základní #áry, kter*mi dokázala soupe$ky zatla#it do defenzívy. 
V(letech 1968-69 byla 6. nejlep%í Evropankou.

Jan Kode! (1946)
Wimbledonsk* vít'z z(roku 1973 a dvojnásobn* %ampion z(Roland Garros (1970 
a 1971) je spolu s(Drobn*m a Lendlem nejúsp'%n'j%ím #esk*m tenistou 2. poloviny
minulého století. Jako junior byl dvakrát pilí$em vít'zného dru"stva pro Gale&v pohár.
Vyhrál plejádu turnaj& Grand Prix, dvakrát hrál finále US Open, p'tkrát záv're#né
Masters. V(roce 1980 byl #lenem vít'zného daviscupového t*mu, kter* v(pra"ském
finále porazil 4:1 Itálii. Hrál celodvorcov* tenis a vynikal bojovností a schopností 
koncentrace; díky velmi dobré h$e u sít' byl úsp'%n* i v(deblu. Od roku 1982 p&sobil
jako nehrající kapitán daviscupového t*mu, pozd'ji byl $editelem pra"ského turnaje 
ATP Tour a prezidentem I. !LTK a !eského tenisového svazu. 
V(roce 1990 byl uveden do Mezinárodní tenisové sín' slávy.

Iva %im&nková-Buda$ová (1960)
Leva#ka p&vodem z(Duchcova se stala domácí p$ebornicí dorostu i dosp'l*ch 
a prodrala se a" na 24. p$í#ku sv'tového "eb$í#ku. Tém'$ celou kariéru strávila ve Slavii,
do I. !LTK p$estoupila v(roce 1986 a #lenkou klubu je dodnes. Dvakrát byla v(sestav'
vít'zného t*mu pro(Pohár federace (1983 a 1984), nejv't%ím individuálním úsp'chem
bylo finále Swiss Open v(Luganu. Vyhrála #ty$i turnaje WTA v(deblu, 13x hrála hlavní
sout'" French Open. V(karié$e dokázala porazit $adu hrá#ek z(Top 10, mj. Kingovou,
Shriverovou, Durieovou, Teme%váriovou nebo Katerinu Malejevovou.

Marie Pinterová-Neumannová (1946)
Dal%í tenistka %ir%í sv'tové %pi#ky, která dokázala porazit n'kolik p$edních hrá#ek, 
mj. Kingovou, Casalsovou a Jau%ovecovou. V(roce 1971 se stala mezinárodní mistryní 
!eskoslovenska ve dvouh$e, o t$i roky pozd'ji se probojovala do #tvrtfinále Roland Garros,
vyhrála mezinárodní turnaje v(Jackssonvillu a v(Káhi$e a mezinárodní mistrovství Japonska.
Provdala se do zahrani#í.

Ji$í H$ebec (1950)
Velk* talent, jeden z(nejrychlej%ích hrá#& své doby s(velmi dobr*m podáním a vyrovnan*mi
údery. V't%í #ást kariéry strávil v(n'kdej%í Rudé hv'zd', její záv'r v(I. !LTK. Byl #lenem 
vít'zného t*mu pro Gale&v pohár a experti mu p$edpovídali velkou budoucnost, zvlá%+ poté,
co ve 22 letech zazá$il v(Austrálii: porazil tam domácí modlu Newcomba a vzáp'tí vyhrál
turnaj v(Adelaide. Jeho kariéru p$ibrzdila vá"ná autonehoda v(roce 1975. U" o rok d$ív 
byl 25. hrá#em sv'ta. Dokázal porazit v%echny tenisty Top 10 v#etn' Connorse, Vilase 
#i Nastaseho. Vyhrál t$i turnaje Grand Prix. V(roce 1981 emigroval do N'mecka, 
odkud se po 15 letech vrátil. P&sobí jako trenér I. !LTK.
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Milan %rejber (1963)
P$edev%ím díky d'lovému podání a sázce na útok se v(roce 1986 pod trenérsk*m 
vedením Vladislava )avrdy probojoval a" na 23. p$í#ku sv'tového "eb$í#ku. Dokázal
vyhrál turnaj ATP v(Rye Brook a porazil hrá#e jako Connors, Noah, Becker, Ivani%evi#,
Wilander nebo Me#í$. Tajemství jeho podání bylo v(enormním %vihu a v*%ce 204 cm;
jeho nejoblíben'j%ím povrchem byl supreme, gumov* koberec, na kterém mí# nízko
odskakoval. Díky v*bornému podání a rozsahu na síti byl i v*born*m deblistou,
s(Me#í$em získal bronz ve #ty$h$e na OH 1988 v(Soulu. V(Davisov' poháru porazil 
mj. Wilandera, Hlaska #i Rosseta. Na grandslamech bylo jeho maximem #tvrtfinále 
US Open (1986).

Martin Damm (1972)
Hrá# s(velmi dlouhou profesionální kariérou (1990 – 2010), kterou dokázal 
zavr%it grandslamov*m triumfem ve #ty$h$e (2006, s(Indem Paesem). Pestrou hrou 
se nejprve prosazoval ve dvouh$e, zvlá%t' na rychlej%ích povr%ích. Nejv*% se probojoval
na 42. místo sv'tového "eb$í#ku, p'tkrát hrál finále turnaje ATP Tour, na grandslamech
dosáhl nejv't%ího úsp'chu postupem do 4. kola Australian Open. Pozd'ji byl velmi
úsp'%n*m deblistou, získal celkem 40 turnajov*ch titul& s(21 r&zn*mi partnery. 
Po ukon#ení kariéry se vydal na trenérskou dráhu.

Lucie Hradecká (1985)
Velmi dob$e fyzicky disponovaná hrá#ka s(neortodoxním stylem obouru#n*ch 
úder& je #lenkou I. !LTK od 16 let. Ve dvouh$e se zatím nejv*% probojovala v(roce 
2011 – na 41. místo; jejím nejv't%ím úsp'chem je finále turnaje WTA Tour v(Madridu
2012 (S. Williamsová). Velké úsp'chy sbírá ve #ty$h$e po boku Andrey Hlavá#kové:
vyhrály spolu Roland Garros 2011 a o rok pozd'ji se probojovaly do finále
Wimbledonu, olympijského turnaje v(All England Clubu i do finále US Open. 
Dvakrát byla #lenkou vít'zného t*mu pro Fed Cup (2011 a 2012), poprvé 
získala po boku Peschkeové rozhodující bod ve #ty$h$e.

Daniel Vacek (1971)
B*val* daviscupov* reprezentant s vynikajícím podáním a dobrou úto#nou hrou, díky které
se prosadil a" na 26. místo sv'tového "eb$í#ku ATP. Ve dvouh$e nezískal ani jedin* turnajov*
titul, stejn' jako Damm prohrál v%ech p't finálov*ch utkání. Na grandslamech se probojoval
nejdál do 4. kola, a to t$ikrát (Wimbledon a dvakrát US Open). Získal v%ak t$i tituly v(deblu,
v%echny po boku Rusa Kafelnikova, b*valé sv'tové jedni#ky; dvakrát triumfovali na French
Open (1996 a 1997) a jednou na US Open (1997). Krom toho získal dal%ích 22 turnajov*ch
titul& ve #ty$h$e. V I. !LTK p&sobil krátce, byl v%ak u ligového titulu v roce 1990.

Iveta Bene!ová (1983)
Hrá#ka s(%ikovnou leva#kou, její" kariéru zabrzdilo v(záv'ru zran'ní ramene (2012). 
Vít'zka dvou turnaj& WTA Tour (Acapulco, Fes) se v(roce 2009 prosadila a" na 29. místo
v("eb$í#ku WTA. Reprezentovala ve Fed Cupu a m'la podíl na titulu v(roce 2011. 
Je v*bornou deblistkou; získala 14 titul& ve #ty$h$e a v(roce 2011 triumfovala 
ve Wimbledonu po boku nyn'j%ího man"ela Jürgena Melzera ve smí%ené #ty$h$e.
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Jaká to byla rivalita v+on)ch 
letech, kam sahá va!e pam)/?
„Velká, ale p$átelská. Mám pocit, 
"e v(sou#asnosti je soupe$ení 
mezi n'kter*mi kluby zbyte#n' 
vyhrocené. Hrá#i i funkcioná$i z(LTC 
i ze )tvanice – aspo. pokud vím –
spolu v"dycky vycházeli velmi dob$e. 
Na dvorci soupe$i, po zápase 
kamarádi.“

Nebyly spory ani o to, 
kde se bude hrát presti(ní zápas 
Davisova poháru? V(dy/ LTC 
m)l první centrkurt v Praze!
„Nejen centrkurt, i klubovnu m'l 
o t$i roky d$ív ne" )tvanice, byla 
postavena u" v(roce 1926. 
Ale o "ádn*ch sporech nevím.
D&le"it'j%í zápasy se hrávaly 
na )tvanici, proto"e %tvanick* centr 
m'l v't%í kapacitu. Nadto tehdy 

existovala tzv. stadionová 
komise, která zápasy rozd'lovala. 
A po válce to bylo jednoduché: 
LTC o centrkurt p$i%el, místo n'j se
postavily t$i nové dvorce, proto"e 
stávající nesta#ily.“

A kter# klub m)l v#stavn)j!í 
klubovnu?
„Bezpochyby LTC. Byla postavena 
podle návrhu renomovaného 
architekta Bohumíra Kozáka a byla
hodn' velkorysá. V(hale, kde se za
války ve$ejn' (!) poslouchal Lond*n, 
mramorová podlaha, v restauraci 
místa pro padesát host&, v pat$e 
zasedací sí. pro sto lidí, v*borovna,
luxusní %atny se sk$í.kami… 
Zázemí LTC bylo zkrátka na nejvy%%í
evropské úrovni. Na )tvanici restaurace
chyb'la, nahrazovala ji kuchy.ka 
paní Drobné.“ (usmívá se) 

Rivalita, ale p(átelská
Karel !efelín vzpomíná na soupe(ení »svého« LTC s I. !LTK
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Do Prahy p$i%el v(roce 1941 jako %estnáctilet* gymnazista z(Náchoda a jeho 
»krajan« Josef Caska ho p$ivedl na Letnou do LTC. Slavn* klub se pak stal osudem
KARLA !EFELÍNA (88). A# srdcem ly"a$, vá%niv* fotbalista !echie Smíchov a za
zelen*m stolem par+ák Andreadise a spol., "ivot strávil p$evá"n' s(tenisem na
Letné. Dokonce v(roli p$edsedy LTC, to v(letech 1970 – 76. „Tenis jsem p$itom 
hrál jenom proto, "e v(lét' nebyl sníh,“ usmívá se nositel medaile Karla Ko"eluha
za zásluhy o #esk* tenis, kter* stál a po$ád stojí na »druhém b$ehu«, 
v(klubu odv'kého rivala I. !LTK.

Jist) máte n)jakou osobní vzpomínku
na %tvanici.
„A ne jednu. Povím vám dv' 
daviscupové. P$i zápase s(Francií, 
bylo to myslím v(roce 1947, jsem pískal
#ty$hru na servis lajn' (tehdy nebyli 
oficiální rozhod#í a u nás se na umpiru
st$ídali Jára Be#ka a Jarda Rychetsk*) 
a hned za mnou sed'l v(ló"i Honza
Masaryk, ministr zahrani#í. Na kurtu
Drobn* s(!erníkem proti Petrovi a
Borotrovi. Petra p$i jedné v*m'n' u sít'
zasme#oval, Drobn* kontroval zezadu
také sme#í a Borotru trefil p$ímo 
do #ela. Ten se okam"it' slo"il a na
okam"ik ztratil v'domí. V(tu chvíli se
kolem m' mihnul Masaryk a hnal se ho
k$ísit. Na tu chvílí nikdy nezapomenu.
A pak jsem za"il zajímavé v'ci p$ed 
a p$i daviscupovém zápase Drobného
s(Bergelinem v(roce 1948. Den p$ed
zápasem p$i%li za Drobn*m noviná$i 
a jeden se zeptal, jak se Jarda cítí 
na zápas proti nejlep%ímu hrá#i Evropy.
Drobn* za#al vzáp'tí doslova zu$it.
K$i#el: Nejlep%í hrá# Evropy jsem já, 
ne n'jak* Bergelin! A zítra uvidíte, 
co s(ním provedu! Ten zápas jsem 
soudcoval; Drobn* dal Bergelinovi
v(první sad' kanára a vyhrál 3:0. 
Ve stejném roce jsem na n'j ud'lal
game p$i mistrovství Prahy, tak"e si 
to obzvlá%+ pova"uju.“ (s úsm!vem)

I. "LTK letos slaví 120. narozeniny –
co byste mu pop$ál do dal!ích let
druhé stovky?
„Aby byli na )tvanici stejn' úsp'%ní
jako v(minulosti. Je to jedin* klub, kter*
m&"e ohrozit sou#asnou hegemonii
Moravák&; d$ív byl siln* P$erov, te/
Prost'jov. A dr"ím jim palce i v(tom,
aby nikdy nedopadli tak jako LTC, 
kter* se marn' domáhá toho, aby 
mohl nadále existovat ve svém areálu.“

Vlevo Bergelin, vpravo Drobn# aneb
krátce p$ed utkáním, v+n)m( Drobn#
zvít)zil 3:0

Karel "efelín v+sou'asné skromné klubovn) LTC


