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Vá"ení #lenové klubu, milí tenisoví p$íznivci, 
 
za celou dobu existence magazínu I.!LTK Revue, kter% vychází od roku 2006  
a archív tedy #ítá u" t$icet vydání, jsme nebyli v&tak slo"ité a nep$edvídatelné  
situaci jako nyní. Je tomu práv' rok, kdy do(lo k&prvním zásadním omezením 
ovliv)ujícím chod a #innost klubu a ani dnes nelze s&ur#itostí $íci, kdy se  
na *tvanici budeme moci znovu sejít a vyu"ít v(echny mo"nosti, které nám  
ná( krásn% areál nabízí.  
 
P$esto si myslím, "e mírn% optimismus je namíst' a v'$ím, "e letní sezónu  
zahájíme v&obvyklém #ase. Mo"ná s&n'kter%mi omezeními, ale to nám p$ece 
nezabrání zahrát si tenis a op'tovn' získat fyzickou i mentální pohodu. 
 
Byl bych rád, abychom se mohli na *tvanici scházet i od první kv'tnové  
ned'le. V termínu 2.–9. kv'tna toti" plánujeme tradi#ní ATP Challenger  
v&kombinaci s „p'tadvacítkou“ ITF "en. Zda to bude s&diváky, jejich omezen%m 
po#tem, nebo s&úpln' prázdn%mi tribunami, zatím netu(ím. Turnaj by m'l  
v&ka"dém p$ípad' nabídnout dobrou p$íle"itost celé $ad' na(ich hrá#+. 
 
V'$ím, "e v(echny #leny i náv(t'vníky areálu t'(í ukon#ení rekonstrukce  
Negrelliho viaduktu a krom' lep(ího estetického zá"itku i bezproblémové  
parkování v&blízkosti vstupu do recepce. Snad ho budeme moci brzy  
za#ít vyu"ívat, a" si na *tvanici pojedeme zasportovat. Jarní úprava kurt+  
a demontá" p$etlakov%ch hal probíhají u" od b$ezna, a tak se s&p$íchodem  
jara zkusme t'(it na dobré zprávy a mo"nost kompletn' otev$ít areál.  
V'$ím, "e nám v(ichni #lenové z+stanou v'rni, dal(í noví p$ibudou a zase  
se budeme pravideln' setkávat v&klubu. 
 
Na záv'r je(t' jedna p$íjemná zpráva. V&pr+b'hu zimní sezony se na *tvanici 
roz(í$ily mo"nosti zdravotní pé#e otev$ením ordinace a rehabilita#ního centra 
Zdrav% sport pod vedením MUDr. Milo(e Matou(e. V&nabídce jsou nejen  
povinné sportovní prohlídky, ale i zát'"ové testy, prevence a lé#ba aktuálních 
zran'ní. Slu"eb mohou vyu"ívat nejen závodní hrá#i, ale v(ichni  
#lenové klubu.  
 
T'(ím se na p$í(tí setkání na *tvanici. 
 
 
 
 
 
 
Vladislav *avrda,  
generální mana"er I.!LTK Praha 
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Je to jen pár t%dn+, co na  
*tvanici p$i(lo dlouho o#ekávané  
rozhodnutí Magistrátu hlavního 
m'sta Prahy (MHMP) a podepsaná 
nájemní smlouva na pozemky  
pod hlavním areálem v&délce  
deseti let s&mo"ností uplatnit  
desetiletou opci. Jde o nav%sost 
d+le"it% dokument, proto"e  
jen díky n'mu, respektive díky  
nejmén' desetileté garanci  
u"ívání areálu, lze "ádat  
o investi#ní dotace. Práv' ty  
umo"nily v&posledních letech  
zvelebit zázemí klubu. 
 
„Proto je to pro nás mimo$ádn' 
d+le"ité. V&lo)ském roce u" jsme  
o #ást dotace – p$ísp'vek na  
rekonstrukci dvou antukov%ch 
kurt+ – p$i(li, proto"e smlouva 
m'la perspektivu „pouze“ osmi let,“ 
vysv'tluje generální mana"er 
I.!LTK Vladislav *avrda.  
 
Je(t' v't(í radost mu ud'lala 
ú$ední korespondence p$ed pár 
dny. Magistrát toti" posv'til stejn% 
pronájem pozemk+ na Slavoji, 
tedy desetilet% s&mo"ností  
uplatn'ní opce na dal(í dekádu!  
 
„To je pro nás naprosto pr+lomové 
rozhodnutí, stejn' d+le"ité jako 
prodlou"ení nájmu v&hlavním 
areálu,“ t'(í *avrdu. „Dosud jsme 
toti" na Slavoji platili jen faktické 
u"ívání a na investi#ní dotace tím 
pádem nedosáhli. Bez dlouhodobé 
smlouvy ani nem'lo smysl tam  
cokoli zásadn'j(ího plánovat  
a budovat. Te, u" m+"eme.“ 
 
Investice jsou p$itom na Slavoji 
je(t' pot$ebn'j(í ne" v&hlavním 
areálu. Minimáln' z&toho pohledu, 
"e za Negrelliho viaduktem  
naprosto chybí i nejzákladn'j(í  
hygienické zázemí. „To je  
nepochybn' první v'c, na kterou 
se soust$edíme. Na $e(ení detail+ 
je brzy, nejprve musíme zjistit,  
zda by nebylo mo"né vyu"ít #ást 
zázemí stávající budovy, která  
u" pat$í magistrátu. Kdyby ne,  
vy$e(il by to men(í objekt jinde  
v areálu.“

AKTUÁLN#
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Z KLUBU

Mnozí z&nás m'li nepochybn' pocit, "e covidov% rok 2020 byl n'#ím zcela v%jime#n%m. .e (kody, které  
napáchal na v(ech frontách, za#neme brzo napravovat. .e na dobu rou(kovou budeme #asem vzpomínat 
s&nostalgick%m úsm'vem. A "e to (patné máme pomalu za&sebou. A tak, kdy" jsem loni na podzim po"ádal  
generálního mana"era I.!LTK Vladislava *avrdu o jeho pohled na nepoveden% rok 2020, nenapadlo m',  
"e to za pár m'síc+ budu muset ud'lat znovu…

*ÍLENÁ $NE%SEZONA 

Vláda zatím podp+rn% program uzav$en%m klub+m a sportovi(tím nenabídla

Tristní pohled; klubové zázemí z!stalo po celou zimu nevyu"ité

„To, co se d'lo od $íjnov%ch restrikcí,  
pro nás bylo stresující hned v&n'kolika 
sm'rech. Nejen po stránce sportovní  
a ekonomické, ale t$eba i v&tom, "e jsme 
nemohli sestavit smyslupln% rozpo#et pro 
leto(ní rok. Ka"d% t%den jsme se scházeli 
a $e(ili nové situace, jiná omezení a jejich 
dopad na chod klubu a sportovní  
p$ípravu. V&zásad' nebylo mo"né cokoli 
p$edvídat; sotva jsme rozhodli o jedné 
v'ci a dali ji na v'domí #len+m, p$i(ly 

nové pokyny a $e(ili jsme op't trochu 
jinou situaci… 
 
Obávám se, "e nejv't(í (kodu napáchá 
covidová zimní sezona na nejmlad(í  
kategorii tenist+. Ti by m'li rozvíjet svou 
lásku ke sportu, kter% je zaujal a za#al 
bavit, m'li by se pohybov' rozvíjet, u#it 
se techniku a prohlubovat vztah k&tenisu, 
upínat se k&prvním opravdov%m zápas+m. 
Místo toho v(ak o sv+j sport p$i(li.  

Naprosto, jejich p$íprava byla zcela  
zakázána. Poslední tréninky m'ly d'ti 
v&listopadu – do té doby jsme toti"  
suplovali halovou sezonu venku, kde  
se sm'lo sportovat. Jakmile ale p$i(la 
opravdová zima, byl konec. 
 
Sport v&halách svírala p$ísná opat$ení.  
Na managementu klubu bylo rozhodnout, 
kde je v'ková hranice pro umo"n'ní  
p$ípravy, abychom nikomu z&hrá#+  

O
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Nafukova#ky byly po celou zimu z velké #ásti nevyu"ité, rekrea#ní hraní se nekonalo...
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Z KLUBU

P$íjmy za komer#ní pronájem kurt+ jsou v&hlubokém  
propadu, pro amatéry z+staly haly zav$ené. Stále si  
pokládám otázku PRO!?

„
neublí"ili a sami se p$itom nevystavili  
p$ípadnému postihu za poru(ení restrikcí. 
/e(ili jsme i mo"né reakce rodi#+, kte$í se 
mo"ná nesmí$í se zákazem tréninku d'tí. 
Konzultovali jsme názor i s&konkuren#ním 
Národním tenisov%m centrem na Spart'  
a shodli se na v'kové hranici patnácti let 
s&tím, "e v%jimku mohou tvo$it jen o rok 
mlad(í #lenové Vysoko(kolského  
sportovního centra M*MT, respektive  
tzv. Talent t%mu. Jsme rádi, "e alespo)  
za#ínající junio$i, tedy #trnáctiletí, mohli 
naplno trénovat. D'sím se ov(em  
odhalování (kod nejr+zn'j(ího druhu, 
které dlouhá p$estávka mohla napáchat 
v&nejmlad(ích kategoriích. 
 
Co nás citeln' postihlo a je(t' postihne, 
to jsou ekonomické (kody. Od prvních  
restrikcí je násobí pro nás velmi ne(-astn% 

termín jejich vyhlá(ení. P$i(ly t'sn' poté, 
co jsme za nemal% peníz postavili haly,  
jejich" montá" a demontá" nás p$ijde 
zhruba na milion korun. Nejmén' na  
#ty$ech kurtech s&antukov%m povrchem 
jsme je p$itom za celou zimu v+bec  
nevyu"ili, bylo v(ak nezbytné v&nich  
udr"ovat p$etlak a temperovat je.  
A p$edev(ím: celou zarezervovanou  
kapacitu plynu musíme pr+b'"n' platit 
bez ohledu na skute#nou finální  
spot$ebu. 
 
Nemohu si odpustit zmínku o sch+zce  
se (éfem Národní sportovní agentury  
Milanem Hnili#kou v záv'ru lo)ského 
roku. Po vysloven%ch obavách  
o ekonomické dopady na chod klubu m' 
tehdy ujistil, "e bude p$ipraven program 
podpory pro uzav$ená sportovi(t'  

podobn%m zp+sobem, jako tomu bylo 
v&pr+b'hu roku 2020. Bohu"el z+stalo  
u slibu, vláda a" doposud nic podobného 
nenabídla! 
 
Jsem p$itom p$esv'd#en, "e n'které  
druhotné (kody nemusely b%t tak ni#ivé. 
Plánované p$íjmy za komer#ní pronájem 
kurt+ a placené hodiny #len+ – rekrea#ních 
hrá#+ jsou pochopiteln' v&hlubokém  
propadu. Zarezervované a p$edplacené 
hodiny jsme po zve$ejn'ní restrikcí  
museli stornovat a peníze vrátit, pro  
amatéry z+staly haly po celou zimu  
zav$ené. Stále si pokládám otázku PRO!? 
V&p$ípad' tenisu mi takov% zákaz p$ijde 
nelogick%, ba absurdní. V&celé zemi  
postihl spoustu lidí r+zného v'ku, aktivní 
sportovce, kte$í si chodí jednou #i dvakrát 
t%dn' zahrát, co" by pro jejich zdraví –  
i du(evní – bylo nepochybn' prosp'(né. 
Nev'$ím, "e by p$i dodr"ení základních 
hygienick%ch opat$ení typu uzav$ení 
(aten a sprch a nezdr"ování se ve  
vnit$ních prostorách klubu mohlo  
dojít k&(í$ení covidu-19. 
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Mnohem hor(í (kody mohou podle 
mnoha odborník+ zanechat restrikce 
sportování na d'tech. A co je hor(í – 
mohou to b%t (kody nevratné nebo jen 
obtí"n' napravitelné. Jejich pohybov% 
rozvoj utrpí, p$ijdou o mo"nost získat 
dal(í dovednosti, n'kte$í vym'ní sport za 
po#íta#ové hry nebo televizi. A n'kter%m 
z&nich mo"ná rodi#e nebudou moci sport 
kv+li tí"ivé finan#ní situaci dop$át… 
 
Rád bych pod'koval v(em koleg+m  
z&managementu klubu, kte$í se na  
organizaci uplynulé nestandardní sezony 
jakkoli podíleli. Myslím, "e jsme si 
s&mnohdy velmi ne#ekan%mi situacemi 
poradili se ctí. Areál jsme uzav$eli a pe#ovali 
o n'j podle nejlep(ího sv'domí. V'$ím,  
"e sportovní p$íprava t'ch, kte$í sm'li  
trénovat, nepostrádala obvyklou kvalitu, 
jakkoli jim ostré zápasy jist' velmi chyb'ly 
a dosud chyb'jí. A jsem rád, "e na(i nejlep(í 
dosáhli i ve slo"ité dob' a podmínkách 
skv'l%ch úsp'ch+; gratuluji tímto  
semifinalistce Australian Open Karolín' 
Muchové, ale i Markét' Vondrou(ové, 
která byla v&Melbourne v&osmifinále,  
a Tereze Martincové; ta stojí u" jen kr+#ek 
p$ed hranicí první sv'tové stovky.  
Ti mlad(í bohu"el sout'"it nemohli… 

V&klubu jsme se v&zimních m'sících  
sna"ili podpo$it i trenéry, zejména t'ch 
nejmlad(ích kategorií. Ze dne na den  
p$i(li o práci. Jako "ivnostníci m'li nárok 
na podporu 15 tisíc korun m'sí#n',  
klub jim v(ak poskytl bonusy, aby jim  
situaci uleh#il, p$esto"e sám musí $e(it  
ekonomické potí"e. Nap$íklad s&u"  
zmín'n%m (ne)provozem hal.  
 
Tady je na míst' dodat, "e jejich  
„bourání“ jsme v&posledních t%dnech  
$e(ili opakovan'. T'"ko ale dojít  
k&rozumnému záv'ru, kdy" reáln% v%hled 
prakticky neexistuje. Navíc jsme $e(ili  
pojistnou událost, to kdy" haly na kurtech 
jedna, respektive sedm a osm strhla na 
za#átku února ne#ekaná nadílka t'"kého 
sn'hu. Na za#átku b$ezna jsme pak stáhli 
haly na kurtech dev't, p't a (est; ud'lali 
jsme to proto, "e na „devítce“ se dá  
za p$íznivého po#así trénovat díky  
tvrdému povrchu v+bec nejd$ív, v&hale 
nevyu"ité antukové dvorce jsme zase 

cht'li co nejd$ív p$ipravit na jarní  
sezonu. V'$ím, "e a" po#así umo"ní hrát 
venku, zodpov'dní nám to dovolí. 
 
Rád bych záv'rem pod'koval  
Milanu *rejbrovi, kter% je dlouholet%m 
#lenem a podporovatelem I.!LTK, nebo- 
ve velmi komplikované situaci p$isp'l 
klubu v%znamnou #ástkou nad rámec  
na(í dlouhodobé smlouvy. O n'které   
peníze od partner+ jsme naopak p$i(li, 
jin%m jsme museli nabídnout náhradu  
za nespln'ní prezentace kv+li uzav$ení 
klubu. 
 
V'$ím, "e s&p$íchodem teplého po#así  
se situace kone#n' zm'ní k&lep(ímu  
a znovu budeme moci hrát tenis.  
.e do klubu za#nou op't chodit nejen 
profesionální hrá#i, ale i d'ti a amaté$i.  
A "e se na *tvanici znovu za#neme  
setkávat, i kdy" to z$ejm' zpo#átku  
nebude v&takové intenzit', jak jsme  
byli zvyklí.“ 

Recepce jako samoobsluha nabízející dezinfekci

D'sím se odhalování (kod nejr+zn'j(ího druhu,  
které dlouhá p$estávka mohla napáchat v&nejmlad(ích  
kategoriích.                
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Australská radost Karolíny Muchové, u protino"c! do$la do semi%nále

Loni vyhrál na &tvanici „rou$kov'” Prague Open Stan Wawrinka

Pohled ze strany od Hole$ovic, kde st(ny haly kopírují oplocení areálu

PRAGUE OPEN COVIDU NAVZDORY 
 
A# doba covidová trvá, je t$eba s&ní bojovat. T$eba plánováním 
tradi#ních akcí. První kv'tnov% t%den by proto m'l pat$it  
21. ro#níku I.!LTK Prague Open by MONETA Money Bank.  
Po ro#ní pauze je v&plánu op't dvojturnaj mu"+ i "en –  
kombinace ATP Challengeru 80 a „p'tadvacítky“ ITF. 
„Ctíme tradici turnaje, chceme dát (anci na(im mlad%m hrá#+m  
a jsme schopni zajistit prost$edky, proto chceme Prague Open 
uspo$ádat,“ $íká generální mana"er I.!LTK a $editel challengeru 
Vladislav *avrda s&dov'tkem, "e rozhodující #ást financí tvo$í  
podpora Národní sportovní agentury, tenisového svazu  
a sponzora, kter%m je #len klubu, úsp'(n% finan#ník a investor 
Peter Foglar. ATP se letos po dvoulet%ch experimentech vrací 
k&tradi#nímu pavouku hlavní sout'"e s&32 jmény a kvalifikací  
se 16, stejn' vypadá hrací plán turnaje "en.  

6 | www.cltk.cz

GRATULACE D!V"AT#M, KAROLÍN! ZVLÁ$% 
 
Elitním hrá#kám I.!LTK se za#átek roku vyda$il. .ivotního úsp'chu  
dosáhla na úvodním grandslamu sezony Karolína Muchová – prodrala 
se a" do semifinále, kdy" cestou vy$adila i Karolínu Plí(kovou a mezi 
osmi sv'tovou jedni#ku Bartyovou! Nad její síly byla a" Ameri#anka 
Bradyová (4:6, 6:3, 4:6). U" p$ed Australian Open – a je(t' i po n'm,  
vynechala jarní turnaje v Miami a Charlestonu – p$itom Karolínu  
trápilo zran'ní b$i(ního svalu. 
Také Markéta Vondrou(ová zahájila u protino"c+ dob$e. Po semifinále 
Yarra Valley Classic (Muguruzaová) vyhrála t$i zápasy Australian Open. 
V&osmifinále u" ji limitovala zran'ná t$ísla a zastavila ji zku(ená  
Sie *u-wej. Tereza Martincová zase navázala na solidní podzimní  
v%sledky. Kvalifikovala se v&Lyonu (2. kolo) a Dubaji (3. kolo)  
a vít'zstvím v&1. kole v&Petrohrad' nad Vögeleovou se posunula  
na 105. p$í#ku WTA, nejv%( v&karié$e. V(em gratulujeme! 

NOVÁ HALA U& JE NA PAPÍ'E! 
 
.e (tvanické zázemí nem+"e b%t lep(í? M+"e! Alespo) to $íkají  
kondi#ní trené$i a sportovní $editel Petr Vaní#ek. A tak u" je na papí$e 
projekt lehké zateplené haly, která by m'la stát za kurty 2, 3 a 4  
a z&vn'j(í strany kopírovat p+dorys areálu. 
„Dlouhodob' se pot%káme s&tím, "e máme v&zim' na kondi#ní  
p$ípravu mén' prostoru, ne" bychom pot$ebovali. Nové fitko je sice 
perfektní, ale na atletick% trénink a sprinty v&n'm není dost místa  
a zabírat kv+li tomu kurt v&hale je p$epych,“ $íká Vaní#ek.  
A tak z diskusí managementu klubu vznikl nápad vybudovat halu, 
která by v&zim' mo"nosti kondi#ního tréninku roz(í$ila. Architekt  
Vladimír Lacina, kter% je podepsán pod dostavbou celého nového  
zázemí, u" ji nakreslil a aktuáln' vzniká provád'cí projekt pro stavební 
povolení. Zb%vá tedy „mali#kost“: sehnat investi#ní dotaci a za zhruba 
deset milion+ korun halu postavit. 
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R!st. Spole"n#.

Kdo nic neriskuje, 
riskuje nejvíc.
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Joná$ Forejtek p)i cvi#ení na novém multifunk#ním trena"éru

*erstv' p(tasedmdesátník Jan Kode$ u" se t($í na antuku

$AMPION OSLAVIL P!TASEDMDESÁTKU 
 
Dostal spoustu blahop$ejn%ch esemesek i gratulací po telefonu, 
taky od Ivana Lendla a Tomá(e *mída, i pár dobr%ch lahvinek. 
Jinak ale JAN KODE* b$eznové p'tasedmdesátiny nijak zvlá(- 
neslavil. „Beru to s&pokorou. Po#kám si na osmdesátiny, to by  
byl d+vod,“ usmívá se wimbledonsk% vít'z a dvojnásobn%  
(ampion z&Roland Garros, jen" v&listopadu bojoval s&covidem. 
„Na(t'stí to nebylo nic dramatického, i kdy" jsem zhubl (est 
kilo. Hore#ky jsem nem'l, jenom m' trápilo nechutenství,  
bolela hlava a cítil jsem se unaven%,“ popisuje. 
Z&covidu se pr% brzy oklepal a ani b'hem „zav$en%ch“ t%dn+ se  
nenudil. „Doma jsme d'lali men(í rekonstrukci, uklidil a vyt$ídil 
jsem spoustu v'cí a v&b$eznu vyrazil na zahradu. A taky jsem 
v&Edenu vid'l Slavii s Leicesterem,“ popisuje. „U" se t'(ím  
na p'kné po#así a na tenis, dva m'síce jsem si nezahrál! “  
 

ZIMNÍ POZITIVA: NOV( POVRCH A DVA STROJE 
 
Zima byla kv+li covidov%m omezením neut'(ená, p$esto p$inesla 
I.!LTK aspo) n'která pozitiva. Nap$íklad nov% kurt v&hale na malém 
centru. Jde o st$edn' rychl% americk% povrch Novacrylic, na kterém se 
hraje n'kolik sv'tov%ch turnaj+. „Star% koberec u" jsme nutn' pot$ebovali 
vym'nit, n'kolikrát byl po zimní sezon' roz$ezán a za rok znovu  
polo"en. Proto nám p$i(la vhod nabídka Tomá(e Petery; se zajímavou 
slevou nám poskytl jeden z&povrch+, na kterém se hrál $íjnov%  
Ostrava Open,“ vysv'tlil generální mana"er I.!LTK Vladislav *avrda. 
Mo"nosti p$ípravy na *tvanici nov' zpest$ují také dva stroje  
zakoupené díky investi#ní dotaci od VICTORIA Vysoko(kolského  
sportovního centra M*MT. Ve fitnesscentru p$ibyl multifunk#ní  
posilovací trena"ér Keiser Functional Trainer, na kurtech zase  
m+"ete vid't servírovací stroj Serve Ace Attack. Ten umí vyst$elit  
mí# rychlostí a" 180 km/h. 

TRENÉRSKÁ $KATULATA 
 
Od podzimu do(lo na *tvanici k&n'kolika trenérsk%m ro(ádám.  
Nedávná juniorská jedni#ka Joná( Forejtek (ATP 326), jen" v $íjnu  
ne#ekan' ukon#il spolupráci s&Janem Mertlem, na(el náhradu  
v b%valém daviscupovém reprezentantovi Ctislavu Dosed'lovi.  
Po Mertlovi sáhla obratem talentovaná Nikola Bart+)ková, jejím"  
konzultantem se stal i Ji$í H$ebec. Jan Hernych zase na podzim  
skon#il v&roli kou#e Markéty Vondrou(ové a nyní se v'nuje  
(estnáctileté Amélii *mejkalové.  
„Je to n'co jiného ne" s&Markétou, Amélie p$ed sebou má je(t'  
dlouhou cestu. Ale má tenis ráda a je pracovitá, taky velká bojovnice. 
Slíbil jsem, "e s&ní letos objedu dvanáct turnaj+,“ p$ibli"uje Hernych, 
jeho" místo po boku „Maki“ (a Ji$ího H$ebce) zaujal Libor Salaba. 
A zatím poslední zm'na: Jan Vacek, kter% se v&záv'ru roku 
v'noval&Denise Hindové, za#al letos spolupracovat s&(estnáctilet%m  
Adamem Dudou.  

Jan Hernych pomáhá na cest( vzh!ru Amélii &mejkalové
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Nep$i(lo to ze dne na den, je za tím dlouhá cesta  
a spousta práce na kurtu i mimo n'j. Úsp'ch d'lá stra(n' 
moc faktor+.                       

„
10 | www.cltk.cz
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Do Melbourne let'la na za#átku roku spí( skeptická; v(ude kolem covid, kter% poslal do karantény místo  
do letadla i kou#e Davida Kotyzu. „/íkala jsem si, "e to bez n'j bude t'"ké, rozhodn' hendikep,“ p$ibli"uje  
s&odstupem KAROLÍNA MUCHOVÁ (24). Pak ale s&p$ehledem – by- s&kou#em jen na telefonu – dokrá#ela  
do semifinále Australian Open, kdy" mezi osmi vy$adila sv'tovou jedni#ku Bartyovou!

NA VLASTNÍCH NOHOU
Musíte v&sob' mít chtí# a obklopit se správn%mi lidmi, $íká Karolína Muchová

Absence kou#e ale nebyla jediná potí", 
která vás p)ed Melbourne potkala,  
"e ne? 
„Se(lo se toho bohu"el víc. V&Abú Zabí 
jsem nenastoupila, proto"e jsem se  
setkala s&naka"enou osobou, kondi#ní 
trenér Jarda Bla"ek m'l covid. Tak"e jsem 
strávila osm dní na hotelu bez mo"nosti 
opustit pokoj a vzít do ruky raketu.  
Jídlo v"dycky tak n'jak „kopli“ za dve$e.  
*ílené dny… A z&dal(ího turnaje,  
generálky v&Melbourne, jsem odstoupila 
kv+li b$i(nímu svalu. Cítila jsem ho pak 
celé Australian Open, servírovala jsem  
tak na (edesát procent.“  
 
Zkusíte najít jednu klí#ovou v(c, díky 
které jste tam hrála semifinále?  
„T'"ko vypíchnout jedinou… Nep$i(lo  
to ze dne na den, je za tím dlouhá cesta  
a spousta práce na kurtu i mimo n'j, 
úsp'ch d'lá stra(n' moc faktor+. Ale  
ur#it' je to i o lidech, které te, mám 
kolem sebe. A sám v sob' #lov'k musí 
mít ten chtí#, touhu to dokázat. A ten  
je velkej.“ (usmívá se) 
 
Souhlasíte, "e velkou roli ve va$í  
karié)e sehrál p)esun na &tvanici? 
„Jo. Mo"ná to byl hlavní zlom.  
Jednak jsem v&té dob' vym'nila kou#e  
a s&p$íchodem do Prahy pak m'la  
i nesrovnateln' lep(í servis. A postupn' 
jsem si díky spolupráci s&Tomá(em  
Peterou vybudovala t%m, kter% mi  
pomáhá.“ 
 
K+p)esunu na &tvanici vás postr#il práv( 
Tomá$, je to tak? 
„Sv%m zp+sobem ano. Vlastn' u" ani 
nevím, kdo z&nás za tím druh%m p$i(el. 
Ale v&dob', kdy jsem se rozhodovala, zda 
nejít do Prahy (a up$ímn' – z&Moravy se 
mi úpln' necht'lo), mi Tomá( $ekl, "e 

tady mi m+"e pomoct mnohem líp,  
ne" kdy" z+stanu v&Olomouci. “ 
 
Pokud jde o roz$í)ení t'mu, musel  
vám také napov(d(t? 
„Ani moc ne. P$icházelo to postupn', 
samo od sebe. Já dob$e v'd'la, "e ke  
karié$e pot$ebuju lep(í pé#i a zázemí,  
ale kdy" jsem na to d$ív nem'la peníze, 
musela jsem si vysta#it s&klubov%m  
trenérem i kondi#ákem, jinak to prost' 
ne(lo. I první m'síce na *tvanici jsem  
pracovala s&(klubov%m trenérem) Pavlem 
Jandou, osobního kondi#ního jsem si  
nemohla dovolit. Te, je to jiné, ale  
p$i(lo to úpln' p$irozen'.“ 
 
Prsty jedné ruky nám asi na ty, kte)í  
vás aktuáln( obklopují, nesta#í, "e ne? 
„U" ne. (s úsm!vem po"ítá) Kdy" zapo#ítám 
Bar#u *tefkovou a Tomá(e Rambouska, 
kter% mi pomáhá s&mediálními v'cmi,  
tak dev't.“  
 
Pominu-li kou#e Emila Mi$keho, s+ním" 
jste p)i$la na &tvanici, stál na za#átku  
va$ich úsp(ch! Tomá$ Petera, je to tak? 
„Je. Potkali jsme se ve chvíli, kdy jsme 
s&Emilem tak trochu nev'd'li, kde  
trénovat. Jestli v&Olomouci, nebo jinde.  
I pan *avrda mi p$edtím nabízel, abych 
hrála na *tvanici, Tomá( mi radil toté".  
Tak jsem se st'hovala. Brzy jsem byla moc 
spokojená, "e jsem to ud'lala. A (-astná, 
"e jsem ode(la z&domova a osamostatnila 
se; v"dy- já si do té doby neum'la ani  
vyprat, nato" uva$it. (sm!je se) Te, u"  
stojím na vlastních nohou a v(echno  

zvládám sama. A klub, kde je restaurace, 
fitko a takové zázemí jako na *tvanici,  
to je nádhera.“ 
 
Je$t( kdy" vás vedl Mi$ke, za#ala jste 
spolupracovat s+Michalem Novotn'm; 
ten si ud(lal jméno jako hlavní  
fyzioterapeut ATP a v(t$ina tenist!  
na n(j nedá dopustit. 
„Ani já. Doporu#il mi ho Tomá(, tak  
jsem to zkusila a Michal mi fakt pomohl.  
Pot$ebovala jsem ho, abych mohla hrát 
bez bolesti, a od té doby se ho dr"ím.  
U" by m' ani nenapadlo hledat n'koho 
jiného, mám k&n'mu velkou d+v'ru.  
Jsem ráda, "e se mnou jezdí i na turnaje;  
a kdy" nem+"e, po(le se mnou Asiera 
Sanchize, tak jako v&lednu do Austrálie.“ 
 
Pak jste se domluvila na spolupráci 
s+kondi#ním trenérem Jaroslavem  
Bla"kem. 
„Toho mi doporu#ovali Emil (Mi(ke)  
i Michal (Novotn%), $íkali, "e d'lá dobrou 
práci a mohl by mi sed't. Vy(lo to, jsme 
spolu skoro dva roky. Vlastn' je(t' t'sn' 
p$edtím, ne" jsem se dohodla s&Jardou, 
jsem podepsala smlouvu s&mana"erskou 
agenturou APG; bylo to po p$edlo)ském 
#tvrtfinále ve Wimbledonu, po úsp'chu 
v't(inou p$ijde zájem. V&agentu$e je mi 
k&dispozici Anastázie Skavronská, která – 
stejn' jako Tomá( (Petera) – p$i(la s&tím, 
abych oslovila Davida Kotyzu.“ 
 
To bylo na konci roku 2019. 
„Ano. S Davidem jsme spolu p$es rok,  
vyst$ídal Emila Mi(keho. Bylo to pro m' 
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P)esun na &tvanici byl mo"ná hlavní zlom 
v mojí karié)e, )íká Karolína Muchová
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tehdy t'"ké rozhodování, Emil mi hodn' 
pomohl, ale ud'lala jsem správn% krok. 
N'kte$í si mysleli, "e m' ke zm'n' kou#e 
p$im'l Tomá( (Petera), ale tak to nebylo. 
Ani nevím, jestli cht'l tehdy David  
trénovat, ale za(li jsme na kávu a dohodli 
se. (usmívá se) Je zvlá(tní jít na kafe 
s&n'k%m cizím, v+bec jsme se tehdy  
neznali… Ale jsme myslím na stejné vln', 
i kdy" bylo pár chvil, kdy jsme si museli 
n'které v'ci ujasnit, abychom to vid'li 
stejn' a oba nás to bavilo.“ 
 
Mo"ná ho te, u" nebudete pot)ebovat; 
od Nového roku do p!lky b)ezna jste se 
nevid(li, p)itom jste málem vyhrála  
Australian Open… 
(sm!je se) „Jo, rozmyslím si to.“ 
 
A m!"ete jezdit na turnaje jen  
s kamarádkou Bárou &tefkovou. 
„Je pravda, "e se mnou Bar#a byla  
v&Melbourne a nakonec m' rozehrávala 
na ka"d% zápas. Vlastn' jsem ji dostala  
do formy. (sm!je se) Ale ne, na tenisové 
p$íprav' se nic nem'ní. Bar#a je n'co jako 
moje pravá ruka, pomáhá mi se v(ím,  

co pot$ebuju. Máme k&sob' blízko, 
vyr+staly jsme spolu, jako holky nás  
trénovala její maminka. Pomáhá mi  
i s v'cmi kolem médií, i kdy" na to  
mám taky Tomá(e Rambouska.“ 
 
Osm! A je$t( nám chybí… 
„…mentální kou# Radek *ef#ík.“ 
 
Kdy a pro# jste ho oslovila? 
„Po podzimním turnaji v&Ostrav',  
kde m' (tvalo moje chování. Poslední 
zápas jsem v&hlav' nezvládla podle  
p$edstav. S&Davidem u" jsme p$edtím 
ob#as o spolupráci s&psychologem  
mluvili, ale netla#il na m', a" jsem  
k&tomu dosp'la sama. Radka *ef#íka mi 
doporu#il on a musím $íct, "e jsem velmi 
spokojená. N'jakou zku(enost u" jsem 
m'la, ale v't(inou to bylo pod tlakem  
a mo"ná jsem i p$estala v'$it, "e  
mentálního kou#e pot$ebuju, ale te, 
jsem o dost chyt$ej(í. To, co s&Radkem  
d'láme, m' baví a hlavn' vidím na  
kurtu pokrok. Tím, "e jsou v&kontaktu  
s&Davidem, je navíc v(echno dob$e  
propojené…“ 

Je zvlá(tní jít na kafe s&n'k%m cizím, s&Davidem (Kotyzou) 
jsme se tehdy v+bec neznali.                

„ Dev(t, to u" je p(kn' t'm… 
„Docela jo. Ale vím, "e jsou to ti správní.  
A ve správnou chvíli. Taky je d+le"ité  
volit vhodnou strategii a vzít s&sebou  
na turnaj toho nebo ty, které #lov'k 
v&danou chvíli nejvíc pot$ebuje.  
O tomhle se radím s&Davidem. Jednou 
mám bolístku, tak vezmu Michala nebo 
Asiera, jindy Jardu Bla"ka, v&Austrálii  
zasko#ila Bára. A taky nesmí dojít  
na ponorku. Ka"dopádn' kolem sebe 
mám dobré lidi a nikdo mi aktuáln'  
neschází. Co" ale neznamená, "e nep$ijde 
n'co, co zm'ní m+j pohled.“ 
 
Te, u" pat)íte do sv(tové $pi#ky  
a pr!lom se vám povedl bez dlouhého 
#ekání. Jist( i díky odhodlání, p)ístupu  
a mnoha správn'm krok!m.  
Co byste v+tomhle sm(ru poradila t(m, 
kdo po úsp($né karié)e také tou"í? 
„V první $ad' jim nesmí chyb't  
odhodlání a ochota d'lat n'co navíc.  
Taky by se m'li starat o své t'lo. Já to  
d'lala a d'lám. A pak bych jim poradila, 
aby vyu"ili ve(keré mo"nosti, které mají 
v&klubech. Tady na *tvanici je to v&tomhle 
sm'ru skv'lé: zázemí, rehabilitace, léka$...  
O tom se mi jako juniorce nesnilo.  
A kdy" se jim povede dostat se na  
okruh, pak by m'li uva"ovat o n'#em  
nadstandardn'j(ím. U" vím, "e se to vrátí.“

V Melbourne p)i úsp($ném ta"ení do semi%nále Australian Open
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Tereza Martincová u" pat)í v extralize mezi opory I.*LTK
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Byly to t'"ké ztráty, a proti Spart' zvlá(-. I bez Karolíny Muchové a Joná(e Forejtka se ale *tvanice v&klí#ové 
první $í#anské bitv' extraligy 2020 rvala jako o "ivot. D+kaz? T$eba fantastick% obrat Václava *afránka proti  
domácí "eb$í#kové dvojce Machá#ovi. V%hru a nakonec i extraligov% titul v(ak slavil soupe$, kter% ve finále  
udolal Prost'jov; dotáhnout vít'zn% hattrick se tak I.!LTK po dvou p$edcházejících triumfech v&prosinci  
nepovedlo. Sparta slavila po dlouh%ch dvaceti letech.

14 | www.cltk.cz

„!eská“ skupina extraligy se hrála  
op't v&/í#anech, ale kv+li opakovan' se  
zhor(ující epidemii bez divák+; i po#et 
#len+ ka"dého t%mu byl omezen  
na p'tadvacet lidí. Sout'" to ale nijak  
neznehodnotilo, presti" a náboj  
nepostrádala. Zvlá(-, kdy" se za#alo  
zostra – duelem obhájce ze *tvanice  
se Spartou, která (la do boje s&Kvitovou  
a Str%covou. 
 
„*koda, "e nehrála singla Kája Muchová, 
holky mohly ud'lat t$i body. Robin Stan'k 
m'l (anci proti Riklovi, ale kdy" prohrál  
a Honzu *átrala potopila záda, u" to bylo 
slo"ité,“ hodnotil s&odstupem duel se 
Spartou Václav *afránek a vrátil se ke 
svému obratu proti Machá#ovi. „Prohrával 
jsem 2:5, ale po$ád s&jedním brejkem.  
Na za#átku jsem mu dal spoustu mí#+  
zadarmo. Ale pak jsem se na(el na returnu 
a zlep(il servis, hrál jsem zkrátka dob$e. 
Brejk hned na za#átku druhé sady pak 
soupe$e dost otrávil. Skóre u" jsem takhle 
párkrát oto#il, ale tentokrát se totáln'  
obrátila i hra.“ 
 
V&singlech se krom *afránka bl%skla  
Markéta Vondrou(ová; po rozpa#itém 
konci sezony vkro#ila do nového období 
jasn%m vít'zstvím nad Kvitovou (6:3, 6:2), 
kdy" hrála s&p$ehledem, bez chyb  
a v%born' podávala (co" zopakovala  
i o dva dny pozd'ji proti 33. hrá#ce sv'ta 
Alexandrovové). Proti favorizované Str%cové 
se srdnat' prala Tereza Martincová, ale a# 
ve druhém setu vedla, do t$etí sady zápas 
nedotáhla. Konec nad'jí pak znamenala 
ne(-astná prohra Jana *átrala s&Rosolem. 
Po ztracené první sad' se (tvanick%  
srdca$ nadechl k&obratu, ale za stavu 5:3  

*ANCE ZHATILA ZRAN#NÍ 
*tvanice bez hattricku, prosincovou extraligu vyhrála (po dvaceti letech) Sparta

EXTRALIGA
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Václav &afránek se znovu rval ze v$ech sil; proti Spart( oto#il zápas s Machá#em

Robin Stan(k tentokrát bodoval jen v deblech

si zablokoval záda. A a# za stavu 5:4  
podával na vít'zství, zran'ní ho limitovalo 
a (ance mu proklouzla mezi prsty. Navíc 
pak nemohl nastoupit do #ty$hry. 
 
„*koda, m'l jsem (anci a kdybych byl fit, 
(li bychom s&v't(ím sebev'domím i do 
debl+. Ud'lal jsem chybu, "e jsem si  
nezavolal fyzioterapeuta okam"it', ale  
s prodlevou… Myslím, "e jsme i letos 
mohli Spartu porazit, z&mého pohledu  

to bylo 50:50 a ur#it' (ancovn'j(í ne" 
loni,“ hodnotil Honza. A propos: #tvrt% 
den po extralize si (el znovu lehce zahrát, 
ale sotva se zbavil bolesti zad, sko#il  
na n'j covid! „První t$i dny byly dost  
nep$íjemné, pak u" mi na(t'stí bylo líp.“ 
 
Presti"ní sobotní bitvu se Spartou,  
která vedla po dvouhrách 4:2, rozhodly  
v&/í#anech definitivn' #ty$hry – 6:3 pro 
t%m ze Stromovky. Sparta porazila  

druh% den stejn%m skóre i domácí t%m  
a pro(la do finále, I.!LTK udolal v&pond'lí 
/í#any t'sn' 5:4 a spolu s&P$erovem  
skon#il v&tentokrát jen (esti#lenné sout'"i  
smí(en%ch dru"stev (p$ed za#átkem se 
odhlásily Jihlava a Severo#eská tenisová, 
proto"e jejich hrá#i nem'li k&dispozici 
haly – pozn.) na d'leném 3.-4. míst'. 
 
„Spravedlnost asi existuje; loni i p$edloni 
jsme si vybrali (t'stí, letos se k&nám  
naopak obrátilo zády, a- to byly absence 
Káji Muchové a Joná(e Forejtka nebo  
zran'ní Honzy *átrala,“ glosoval v%sledek 
generální mana"er klubu Vladislav *avrda 
a sportovní $editel Petr Vaní#ek p$idal:  
„Na titul jsme nedosáhli, ale n'které  
v'ci m' pot'(ily. Krom formy Markéty  
(Vondrou(ové) hodn' intenzivní  
t%mová atmosféra a zodpov'dnost.“ 
 
Extraliga si tentokrát vysta#ila s&men(ím 
po#tem cizinc+ ne" obvykle. Tradi#n'  
nejvíc nakupoval Prost'jov – Ukrajince 
Sa#ka, Slováka Zelenaye a Polku  
Chwalinskou. Spartu posílila Slovenka 
Ku"mová, /í#any Ruska Alexandrovová  
a Ital Vanni, P$erov Slovenka *ramková, 
Pardubice Francouz de Schepper  
a Slovák Martin.  
 
„Zahrálo si díky tomu víc na(ich hrá#+, 
hlavn' mlad%ch, co" je podle mého  
hlavní smysl extraligy. A ukázalo se, "e 
jsou konkurenceschopní,“ komentoval 
men(í po#et cizinc+ Petr Vaní#ek  
a Vladislav *avrda dodal: „I na(e uva"ování 
bylo poznamenáno podivn%m covidov%m 
rokem. Krátce jsme diskutovali o tom,  
jestli jít do ligy vehementn' a mu"skou 
#ást t%mu posílit, ale vzhledem k&situaci – 
a- u" kv+li covidu, financím, ale taky 
proto, "e tentokrát nikdo nesestupoval – 
jsme to zamítli a hráli v%hradn'  
s&vlastními hrá#i. I tak jsme v'$ili, "e je  
obhajoba titulu sch+dná, hlavn' kv+li síle 
"en. Karolína Muchová ale nakonec proti 
Spart' odehrála kv+li zran'ní jen #ty$hru 
a Joná( Forejtek z+stal s&t'"k%m v%ronem 
v&kotníku mimo hru, to bylo v%razné  
oslabení. Proti /í#an+m u" nemohl  
nastoupit ani zran'n% *átral. Obhajoba 
byla proto tentokrát daleko.“ 
 
Prosincov% termín sout'"e sehrál  
op't pozitivní roli. T'm nejlep(ím, kte$í  
po Vánocích odlétali na první sv'tové  
turnaje, se tradi#n' hodil jako ostr% test 
p$ed úvodními zápasy roku, úpln' v(em 
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pak proto, "e osv'"il a p$ed'lil dlouhé  
tréninkové t%dny.  
 
„Dlouhodob' jenom trénovat, bez vize 
zápas+ a turnaj+, pota"mo v%d'lku, je 
psychicky vy#erpávající, v&tomhle sm'ru 
byla extraliga p$ínosná. Ani tentokrát jí 
nechyb'la presti", rivalita je po$ád  
hmatatelná. A co m' v&téhle souvislosti 
obzvlá(- pot'(ilo, to je t%mov% duch  
*tvanice; od p$íchodu Petra Vaní#ka je 
atmosféra v%razn' lep(í a myslím, "e se 
na ligu v(ichni t'(íme. Je to velmi  
p$íjemn% moment, kdy jde individualismus 
stranou a hrá#i se semknou a fandí si,“  
t'(ilo v&prosinci *avrdu. 
 
 
V'sledky – skupina -í#any: I.*LTK – Sparta 
3:6 (Martincová – Str%cová 2:6, 4:6, Stan'k – 
Rikl 4:6, 6:7 (4), Vondrou(ová – Kvitová 6:3, 
6:2, Pavlásek – Vrbensk% 5:7, 4:6, *afránek – 
Machá# 7:5, 6:2, *átral – Rosol 5:7, 5:7, 
Hradecká, Muchová – Kr. Plí(ková, Str%cová 

4:6, 4:6, *afránek, Stan'k – Rosol, Machá# 
6:4, 1:6, 10-7, Forejtek, Paulson – Vrbensk%, 
Krumich 6:7 (7) skr.) I.*LTK – -í#any 5:4 
(Martincová – Kolodziejová 6:1, 6:2,  
Paulson – Vocel 3:6, 4:6, Vondrou(ová – 
Alexandrovová 6:1, 6:2, Stan'k – Duda 7:5, 

6:1, *afránek – Vanni 3:6, 4:6, Pavlásek – 
Gengel 7:6 (4), 4:6, 6:2, Vondrou(ová,  
Hradecká – Kolodziejová, Male#ková 6:7 
(0), 2:6, *afránek, Stan'k – Vanni, Gengel 
6:2, 1:6, 10-6, Pavlásek, Paulson – Jebav%, 
Vocel 1:6, 6:4, 8-10). 

Velké kamarádky Markéta Vondrou$ová a Miri Kolodziejová stály v -í#anech proti sob( 

Extraligov' t'm I.*LTK pro rok 2020. Zleva sportovní )editel klubu Petr Vaní#ek, Jan &átral, Robin Stan(k, Adam Pavlásek, Václav &afránek, Joná$  
Forejtek, kondi#ní trenér Jaroslav Bla"ek a Ji)í H)ebec. V dolní )ad( zleva Markéta Vondrou#ová, Lucie Hradecká, Tereza Martincová, Karolína  
Muchová, Ji)í Barnát a Andrew Paulson.

2021_1.qxp  28.03.21  20:06  Stránka 16



2021_1.qxp  28.03.21  20:06  Stránka 17



18 | www.cltk.cz

Z KLUBU

MÁME  
SEHRAN" T"M

2021_1.qxp  28.03.21  20:06  Stránka 18



www.cltk.cz | 19

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

Na "tvanici lze obdivovat spoustu  
v#cí od v$udyp%ítomného genia loci  
a ú&asného zázemí a& po p%átelskou 
atmosféru, která velmi pozitivn#  
ovliv'uje i závodní tenis. Co je ale pro  
r(st talentovan)ch hrá*( nejd(le&it#j$í,  
to jsou kvalitní trené%i. Pro klub jich  
pod vedením sportovního %editele  
Petra Vaní*ka pracuje *trnáct od  
daviscupové legendy Ji%ího H%ebce,  
jen& p%ivedl na v)sluní Markétu  
Vondrou$ovou, po nedávného  
reprezentanta a vít#ze Davis Cupu  
Iva Miná%e. 
 
V#t$ina z+nich pat%í ke klubovému  
inventá%i; s+I.!LTK jsou spjati roky, n#kte%í 
od d#tství. Snad i proto tráví trenérskou 
kariéru na jednom míst#, tak hluboké 
pouto se jen tak nep%etrhne.  
 
Nejv#t$í devízou trenérského kolektivu 
I.!LTK je zku$enost a z+ní vypl)vající  
kvalita. „Fundovanost na$ich trenér(  
vypl)vající z+dlouholeté práce v+klubu  
je nadstandardní. A impulsem, kter)  
trenérskou práci je$t# pozvedl, byl  
nedávn) p%íchod Petra Vaní*ka jako  
sportovního %editele. Je empatick), má 
velmi dobré vztahy s+trenéry i hrá*i,“  
vysv#tluje generální mana&er I.!LTK  
Vladislav "avrda a pak se pousm#je:  
„Paradoxn# musím dodat, &e ona  
mimo%ádná zku$enost s+sebou nese  
i jednu drobnou slabinu: v#kov)  
pr(m#r na$ich trenér( není nejni&$í.“ 
 
Na "tvanici se proto nebrání osv#&ení  
a omlazení trenérského sboru. V+poslední 
dob# k+n#mu ostatn# zvolna sm#%ují; 
t%eba tím, &e zapojují do trenérské práce 
v+klubu (nebo s+tenisty I.!LTK) b)valé 
hrá*e – Iva Miná%e, Jana Hernycha  
a Jana Mertla. I kdy& ryze formáln# je  
klubov)m trenérem pouze první z+nich, 
dal$í dva se na v)chov# mlad)ch hrá*(  
ze "tvanice také podílejí; Mertl je  
trenérem talentované Nikoly Bart('kové, 
Hernych se v#nuje dal$í juniorce Amélii 
"mejkalové. „Budeme rádi, kdy& se  
postupn# zapojí do práce v+klubu je$t# 
víc, i kdy& máme sehran) t)m,“ dopl'uje 
Petr Vaní*ek. 

Hlavní devízou  
$tvanick)ch trenér(  
je zku$enost  

!éf a jeho t"m aneb sportovní  
#editel Petr Vaní$ek (stojící)  
a kolektiv trenér% I.&LTK  
(na snímku chybí Martin Fassati)
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TA CESTA M0 BAVÍ 
Jaroslav Jandus: Hrá# s&potenciálem je pro trenéra v%zva

MILOVNÍK NEV*EDNÍCH TALENT1M%m motorem jsou dob$í 
hrá#i, p$ipou(tí Pavel Zádrapa

P$i soupisu (tvanického inventá$e  
je t$eba pamatovat i na jeho jméno.  
JAROSLAV JANDUS (57) nechal  
na *tvanici kus "ivota, p$evá"n' v&roli  
(éftrenéra. Za dvaadvacet let si odsko#il 
jedinkrát – v&roce 2003 doprovázel v&roli 
osobního kou#e Danielu Bedá)ovou.  
 
„Rád na to vzpomínám, ale p$ipadal jsem 
si nevytí"en%. Chyb'lo mi plánování  
a organizování v'cí, které m' napl)uje 
stejn' jako práce na kurtu,“ $íká a tvrdí,  
"e na *tvanici rád vydr"í do d+chodu.  
„Klidn' jako správce,“ usmívá se.  
„Mám to tu opravdu rád.“  
 
Od za#átku hrál v&klubu p$edev(ím  
s&nejlep(ími juniorkami a "enami,  
$e(il i skauting a v%b'r mlad%ch hrá#+, 
podílel se na dopl)ování trenérského 
t%mu i plánování zázemí. Jeho rukama 
pro(ly na *tvanici Chládková, Bene(ová,  
Krajiceková, Dijas, Rohanová, Martincová, 
Male#ková… „M'l jsem (t'stí na holky 
s&potenciálem; nachom%tl jsem se  
a snad jim to moc nezkazil,“ usmívá se 
s&dov'tkem, "e trenéra d'lají hrá#i.  
„Kdy" #lov'k takového potká, je to  
poka"dé v%zva.“  
 
V&I.!LTK má (irok% záb'r, neustále  
nachází nové impulsy a klubu se  

hodily a po$ád hodí jeho nápady  
a v(estrannost. „I po t'ch letech m' to  
na *tvanici baví. Po$ád se n'co d'je, da$í 
se nám ka"d% rok posouvat a rozvíjet  
závodní tenis. Kdy" jsem za#ínal, m'l 
k&dispozici dvorce 2, 3, 4 a pevnou halu. 
Podívejte se te,. Jsem rád, "e jsem  
u toho mohl b%t a "e v%bor v't(inu  
m%ch nám't+ posv'til a povedlo  
se je postupn' realizovat.“ 
 
O tenise a sportovní p$íprav' p$em%(lí 
neustále, snad i v noci. Mo"ná i proto,  
"e má v&rodin' syny-hokejisty; oba u" válí 
v&extralize. „Ta cesta, kterou sdílím s&hrá#i, 
p$ípadn' s&jejich rodi#i, m' prost' baví.  
I díky m%m kluk+m mám k&jejich  
problém+m blízko, o v't(in' jsem  
mnohokrát p$em%(lel. O p$íprav' a její  
organizaci, (kole, vizích, o tom co a kde 
hrát… Ale hlavn' jsem rád, "e máme 
v&klubu dobré trenéry, "e fungujeme 
v&souladu s&managementem a "e to  
snad d'láme dob$e.“ 
 
Jakkoli u" Jandus nepracuje ve v%boru  
a roli (éftrenéra nedávno p$edal, klubov% 
management s&ním zásadní v'ci nadále 
konzultuje. „Je velmi inteligentní, rozvá"n% 
a ud'lal v&klubu ohromnou práci, proto 
má takovou d+v'ru,“ oce)uje jeho p$ínos 
mana"er I.!LTK Vladislav *avrda.

Do (estnácti pat$il spolu se  
*kochem a Zíbem do reprezentace,  
ale po p$estupu z&Písku na Spartu  
pr% trochu ztratil trp'livost a chu-.  
„Taky mi asi chyb'la sout'"ivost,“  
$íká PAVEL ZÁDRAPA (45). 
 
Na *tvanici ho p$ed deseti lety p$ivedl 
n'kdej(í deblov% par-ák Jan Vacek. Tehdy 
hrál Pavel na Cibulkách a m'l za sebou 
trenérské zku(enosti ze Sparty  
a z&N'mecka. Od "ák+ p$e(el pozd'ji  
k&junior+m; na kurtu míval Male#kovou, 
Ricciho, *t'pánka, *tylera a Forejtka,  

aktuáln' Hindovou a Martincovou.  
Tereze se v'nuje p$es dva roky, na prahu 
první stovky stojí i jeho zásluhou. „Práce 
s&dobr%mi hrá#i je m+j motor,“ p$ibli"uje 
jeden z&d+vod+, pro# pracuje v&I.!LTK rád. 
Ty dal(í? „Jsou tady dob$í trené$i a jedou 
naplno, to v(ude není samoz$ejmost.  
A mladí tu mají vzory, konkurenci  
i v%borné mo"nosti tréninku.“ 
 
Od hrá#+ vy"aduje píli a lásku k&tenisu.  
„To jsou v'ci, které mohou #áste#n'  
nahradit chyb'jící talent,“ $íká a p$idává, 
co by m'l mít dobr% trenér: „Hlavn' oko, 

nejen na techniku. M'l by b%t citliv%  
a empatick%, ale i d+sledn%. A psycholog, 
aby um'l hrá#e naladit a motivovat.“ 
 
Sám je pedant na práci nohou. „Hraje  
se #ím dál víc v&t'"(ích pozicích a v't(í 
rychlosti, je pot$eba b%t u mí#e správn'  
a v#as. D+le"ité je napojení biomechaniky 
úderu. A celé to musí b%t maximáln'  
ekonomické a ú#inné. Nemám ale rád  
(ablony; jsou individuality, které to cítí 
tro(ku jinak a p$esto to skv'le funguje. 
Podívejte na Kyrgiose nebo Markétu  
Vondrou(ovou.“ 

Dva z nejzku$en(j$ích:  
Jaroslav Jandus a Ji)í H)ebec
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ROZVÍJEJTE ZBRAN#
Podmínky jsou ideální, chce to chu- a charakter, tvrdí Ji$í H$ebec

Na podzim oslavil sedmdesátku, ale  
naturelem i p$ístupem k&"ivotu je po$ád 
mladík. JI-Í H-EBEC jezdí na *tvanici  
zásadn' na kole a se sluchátky v&u(ích  
a zájemc+ o jeho slu"by neub%vá.  
Naposledy p$i(li za kou#em, kter% stojí  
i za úsp'chy Markéty Vondrou(ové,  
Nikola Bart+)ková a Andy Paulson.  
Dob$e v'dí, "e jim má co p$edat.  
 
„Mají svoje trenéry, domluvili jsme se  
jen na konzultacích,“ up$es)uje n'kdej(í 
entfant terrible #eskoslovenského tenisu, 
kter% pracuje na *tvanici u" t$iadvacet let. 
Mimochodem – do I.!LTK tou"il p$estoupit 
u" jako aktivní hrá#, ale Rudá hv'zda, 
dne(ní Olymp, ho tehdy nepustila.  
A tak je na ostrov' doma a" od návratu 
z&emigrace; v&N'mecku z+stal v&roce 
1981, kdy" mu tehdej(í re"im odmítl  
prodlou"it pracovní povolení. 
 
B%val% daviscupov% reprezentant p$inesl 
do I.!LTK hrá#ské i trenérské zku(enosti  
a také jasn% pohled; na kariéru podle n'j 
m+"e myslet jenom ten, kdo tenisem  
doopravdy "ije.  
 
„Podmínky v klubu jsou vynikající. Ka"d% 
m+"e trénovat podle libosti, sta#í mít 
chu- a charakter. Ten je (pro úsp'ch)  
nejd+le"it'j(í, kdo o své touze jen mluví, 

nemá (anci. A p$iznávám, "e s&takov%mi 
hrá#i m' zrovna nebaví chodit na kurt,“ 
$íká na rovinu. 
 
Jedním z&klí#+ ke karié$e jsou podle 
H$ebce odehrané hodiny, dostate#n% 
objem. „Dvakrát denn' hodinka je podle 
mého od juniorského v'ku málo, pro kluky 
ur#it',“ má jasno. Stejn' jako v&tom, "e 
dobr% trenér m+"e v%voj tenisty urychlit, 
ale hv'zdu z&n'j neud'lá. „Hlavním  
úkolem trenéra je rozpoznat a rozvíjet 
hrá#+v p$irozen% styl a jeho zbran',  
dovést k&dokonalosti to, #ím vyhrává.“ 
 
Jeho práce pomohla vychovat  
na *tvanici v%borné hrá#e, v'noval se mj. 
Hernychovi, Bene(ové, Karolín' Plí(kové, 
dlouho spolupracuje s&Vondrou(ovou. 
 „Tenisté, kte$í pat$ili do první stovky,  
padesátky nebo i v%( jsou jasnou vizitkou 
klubu, *tvanicí jich za poslední roky  
pro(la spousta,“ $íká H$ebec, kter% umí 
vyjít i s&komplikovan'j(ími povahami  
a jeho" Karolína Plí(ková p$i odchodu  
na Spartu p$emlouvala, aby ji doprovodil. 
 
Po$ád hraje dv' t$i hodiny denn', dal(í 
#as tráví na dvorci v&roli rádce. P$es sedm 
k$í"k+ a operované ky#le s&tím nemá 
problém. „Cítím se v pohod', klidn' bych 
pracoval i víc. Snad je(t' chvíli vydr"ím.“

Nezastírá, "e za ur#ité konstelace by ho 
lákal velk% tenis. S Martincovou ostatn' 
objel nejen grandslamy. „Ale te, jsem 
rád, "e m+"u b%t se syny. Kry(tofovi je 
deset, hraje hokej za Buldoky Neratovice, 
Robin je o t$i roky mlad(í. Proto $íkám,  
"e sv'tov% tenis je pro trenéry do t$iceti  
a nad padesát.“  
 
Kdy" najde chvíli jen pro sebe, otev$e  
kní"ku o architektu$e #i impresionistech. 
„Um'ní m' baví. D$ív jsem maloval,  
ale bylo to #asov' náro#né. Tou"il jsem  
i po architektu$e, ale jakmile jsem za#al  
trénovat, bylo po snech. Obdivuju hlavn' 
nev(ední talenty. !ím komplikovan'j(í 
osobnost, tím víc m' p$itahuje.“

Pavel Zádrapa p)i tréninku
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NEVID0T JEN KURT Nabádám hrá#e, aby za sebe 
p$evzali zodpov'dnost,  
$íká Pavel Janda

CHYBÍ SILNÁ PSYCHIKADaniel Van'k je pr% 
na správném míst'. 
U mlad%ch na *tvanici

S&oblibou $íká, "e je na správném míst'.  
U mlad%ch, jako klubov% trenér, na  
*tvanici. S&ní je toti" DANIEL VAN.K (48) 
spjat u" od dvanácti let, kdy se s&rodi#i 
p$est'hoval od Pelh$imova do Prahy.  
I kv+li svému talentu, kter% zúro#il mj.  
"ákovsk%m titulem mistra republiky.  
 
V&té dob' pat$il do (pi#ky, postupn' 
ov(em za#al uvadat. A tak u" v&p'tadvaceti 
vsadil na trénování. Tenis ho pr% v&téhle 
roli baví víc ne" jako hrá#e. 
 
„M'l jsem hned na za#átku (t'stí;  
moje první sv'$enkyn' Jana Lubasová 
p$estoupila z&Olympu do I.!LTK, ale její 
kariéra (la kv+li zran'ní kolena do  
ztracena a já dostal nabídku, abych  
na *tvanici z+stal. Dodnes jsem za ni 
vd'#n%,“ $íká dal(í z místních srdca$+  
a tvrdí, "e ho trené$ina napl)uje. „Cítím,  
"e je to moje parketa a "e trenérsky zraju.“ 
 
S p$ib%vajícími roky je pr% také trp'liv'j(í, 
n'které v'ci ho p$esto poka"dé znovu 
rozladí. Hlavn' vla"n% p$ístup k&tréninku. 
„Po sv%ch hrá#ích chci, aby dali tenisu 
maximum. Mám i vlastní zku(enost,  
v&juniorech jsem ztrácel dech práv'  
i proto, "e mi trochu chyb'l tah na branku,“ 
$íká sebekriticky a p$idává, "e tenis je 
spravedliv% ; co mu #lov'k dá, to vrátí.  
 
Na *tvanici mu pro(li rukama v%borní 
hrá#i. Michaella Krajicek. *átral. Jebav%. 

Martincová. *tyler. Také sestry Plí(kovy. 
S&Krist%nou ud'lal kus práce, odm'nou 
byl i premiérov% postup do hlavní sout'"e 
grandslamu (Wimbledon 2011).  
 
Te, hraje Daniel u" #ty$i roky s&Darjou 
Vi,manovou, kterou z$eteln' posouvá,  
aktuáln' se v'nuje i Vale(ovi se Soukupem. 
„D'lá mi radost, kdy" vidím, "e jdou kluci 
nahoru, "e se zlep(ují a nové v'ci um'jí 
pou"ít v&zápase.“ 
 
Vadí mu, "e u junior+ #asto vidí hor(í 
mentální odolnost i speciální kondici.  
Tu je pr% t$eba rozvíjet mnohem víc ne" 
d$ív, proto"e tenis se m'ní. „Hlavn' do 
rychlosti, tam je to nejmarkantn'j(í.  
Hraje se d$ív po odskoku, hrá#i si pro 
mí#e víc chodí. Proto je pot$eba co nejvíc 
pracovat na rozvoji rychlosti, obratnosti, 
koordinaci oko-ruka,“ $íká Van'k a zmíní  
i slab(í psychickou odolnost n'kter%ch 
hrá#+: „Na za#átku zápasu jsou  
soust$ed'ní, a kdy" dob$e za#nou, 
v(echno je ok. Ale jakmile soupe$ sní"í 
nebo vyrovná, místo aby ukázali,  
co v&nich je, p$ijde panika…”  
 
Tenis probírá s&ostatními kolegy tém'$ 
neustále. Oce)uje zápal mlad(ích trenér+ 
i nadhled t'ch zku(en%ch. A kdy" jde na 
kurt, poka"dé se sna"í ud'lat svou práci 
co nejlíp. „Nezále"í na tom, s&k%m hraju, 
ale na tom, aby byl hrá# spokojen a aby  
ta hodina m'la smysl.“

P$ed dvaceti lety p$i(el na záskok, ze  
kterého se vyklubalo stálé anga"má.  
V&posledních letech u" PAVEL JANDA (58) 
„mu#í“ na *tvanici hrá#e v(ech kategorií 
na pln% úvazek.  
 
Na pra"ské FTVS vystudoval u#itelství – 
t'locvik a geografii. A trenérskou  
specializaci tenis. *estnáct let u#il  
a trénoval na Pra"ském tenisovém  
gymnáziu, ne" p$i(la nabídka z&profitenisu. 
Díky ní se vrátil ke sportu, ve kterém to 
dotáhl do druhé ligy. 

„Na *tvanici je ohromn% potenciál  
(ikovn%ch d'tí i (pi#kové zázemí  
a regenerace. Hrá#i mají (iroké mo"nosti 
fyzioterapie a dnes u" i mo"nosti testování. 
Z hlediska vstupních informací o hrá#ích 
je to opravdová paráda.“ 
 
Pavel pracuje na *tvanici a" na v%jimky  
a pár individuálních hodin (t$eba s&Nikolou 
Bart+)kovou) s&mal%mi skupinkami 2-4 
hrá#+. Preferuje aktivn'j(í kondici, která 
má jasn% $ád, pevné základy a je pestrá. 
„Rád inovuji, vym%(lím nové cviky.“ 

N'které v'ci by rád je(t' víc p$izp+sobil 
sv%m p$edstavám, ale v&dob' p$ed#asné 
specializace a honby za "eb$í#kem u" od 
kategorie babytenisu to pr% není snadné. 
 
„Ubral bych kurtohodiny,“ pou"ije sv+j  
oblíben% v%raz, „by- vím, "e jde  
o celosv'tov% trend. Objemy tenisu jsou 
z&mého pohledu u v't(iny mlad%ch hrá#+  
zbyte#n' vysoké a na ostatní v'ci – a-  
u" klasickou kondici, kompenzaci nebo  
regeneraci – jim nezb%vá dost #asu ani 
energie. Vím, "e necht'jí, aby jim soupe$i 

Daniel Van(k
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KA&D" MÍ' PO!ÍTÁM Ivo Miná$: Sna"ím se  
kluk+m vysv'tlit, "e bez  
práce navíc to nejde

Je to u" sedm let, co ho nestresuje  
obhajování bod+ a u"ívá si spaní ve 
vlastní posteli. N'kdej(í juniorsk% mistr 
Evropy z&Klosters a b%val% dvaa(edesát% 
hrá# sv'ta IVO MINÁ- je v&(estat$iceti  
jedním z&nejmlad(ích trenér+ I.!LTK. 
 
První kroky v nové roli ud'lal na okruhu  
po boku Krist%ny Plí(kové, brzy ale  
zakotvil v&klubu, kde vyr+stal. Aktuáln' 
hraje na *tvanici s&partou talentovan%ch 
teenager+ a libuje si: „V(ichni ti kluci  
jsou (ikovní a vidí p$ed sebou kariéru. 

Je(t' je p$ed nimi hodn' práce, ale baví 
m' ukazovat jim cestu.“ 
 
Jako hrá# pro"il spoustu pád+  
i návrat+, nástrahy kariéry zná dokonale. 
K&tomu je po$ád fit a mladíky m+"e  
motivovat i otázkou, kdy ho kone#n'  
porazí. Lekce trenérského $emesla bral  
i od Jana Bedán'. „M+j nejlep(í kou#.  
Tenisu fantasticky rozum'l. Liboval si 
v&technice a lp'l na koncentraci, $íkal,  
"e ka"d% mí# se po#ítá. I tohle jsem  
si od n'j vzal.“ 

Jako klubov% trenér musí p$edev(ím  
plánovat a organizovat. Co" pr% n'kdy 
není snadné, zvlá(- v&dob' covidové,  
kdy se standardní re"im s&turnajov%m  
programem zbortil. „Kluci sice mají chu-  
a touhu, ale k&profesionálnímu p$ístupu 
jim je(t' hodn' chybí. Co jim nenalajnuju 
a nep$iká"u, to v"dycky neud'lají.  
Rozcvi#ky jsou n'kdy p$íli( vla"né, jít  
si zahrát o víkendu není samoz$ejmé.  
Ale bez práce navíc to prost' nejde.“ 
 
Práce s&hrá#i v&juniorském v'ku Miná$e 
baví. Sna"í se nastavit jejich p$íprav'  
$ád a zm'nit n'které návyky, v(típit jim  
p$ístup, disciplínu a pravidelnost. Loni  
na ja$e p$i(el se skupinov%m tréninkem.  
„V p+l deváté jsme za#ali v%b'hem,  
rozcvi#kou a (li hrát. Na jednom kurtu 
jsem nahrával z ko(e, na druhém kluci  
hitovali, na t$etím hráli servis-return  
a na #tvrtém body. Postupn' se st$ídali  
a bavilo je to.“ 
 
Ob#as pr% pány kluky (tve; to kdy"  
zastavuje p$i tréninku ka"d% pát% balon  
a vyt%ká chyby. „Sna"ím se to ale d'lat  
citliv', proto"e jakmile za#nou hrát moc 
opatrn', p$estanou (vihat. N'které v'ci  
se ale musejí u#it, t$eba najít míru rizika  
a vnímat chyby.“ 
 
Jakkoli je Ivo stále fit, mladíci u" mu  
dávají hern' zabrat. „Kdy" odehraju dv'  
t$i hodiny denn', u" to bolí,“ usmívá se. 

na "eb$í#ku utekli, na druhou stranu  
je to #asem m+"e dob'hnout  
a v&juniorském v'ku u" nebudou mít  
kam p$idat. Práv' v období p$echodu do  
dorostu jsou u mlad%ch nejv't(í v%vojové 
rozdíly, a proto je nutné tréninkové dávky 
více diferenciovat. Dlouhodobé zdraví  
a trvalá fyzická p$ipravenost jsou podle 
mého soudu d+le"it'j(í ne" chvíle  
juniorské slávy. Vrchol hrá#e navíc  
vidím a" v jeho dosp'lém v'ku, ne  
v období adolescence.“   
 
Sv'$ence se Janda sna"í vést  
i k&individuálním hodinám; pro rodi#e  
i mladé hrá#e uspo$ádal n'kolik  
instruktá"ních lekcí, nastavil základní  

pravidla a poslal videa. Zvlá(- v&dob'  
covidové a p$i absenci turnaj+ vid'l (anci, 
jak dop$át kondici víc prostoru.  
 
„Na prahu juniorského v'ku hrá#e  
nabádám, aby nevid'li jen a jen tenis, 
proto"e jenom díky dobré kondici  
a dostate#né regeneraci jsou schopni 
druh% den vstát a znovu kvalitn' trénovat. 
Radím jim, aby si vedli alespo) jednoduch% 
tréninkov% deník a mohli si zp'tn' najít 
trénink, po kterém se cítili a hráli nejlépe. 
Aby se u#ili poslouchat t'lo a um'li  
vyladit pom'r tenisu a kondice, p$ípadn' 
regenerace a kompenzace. A aby  
o p$íprav' p$em%(leli a zodpov'dnost 
vzali i na sebe.“ 

Pavel Janda

Ivo Miná) je po)ád ve form(
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STOPA NENÍ NUTNÁ

NABÍJEJÍ M0 ÚSP#CHY D#TÍ

Nerad d'lám  
z jednoduch%ch v'cí slo"ité,  
$íká Lubomír *tych

Magdalena Zemanová má srdce na *tvanici. U" od devíti let

V&I.!LTK za#íná t$etí trenérskou dekádu;  
i proto o n'm kolegové $íkají, "e má 
v&hlav' databanku mlad%ch hrá#+ a m+"e 
srovnávat. LUBOMÍR &TYCH (57) toti"  
na *tvanici od za#átku dohlí"í na "áky,  
aktuáln' spolu s&Magdou Zemanovou  
a Martinem Fassatim. 
 
Nejlep(í hrá#ské roky strávil v&barvách  
V* Praha a Sparty, na *tvanici se objevil 
teprve po trenérské (taci v&N'mecku  
a p'ti letech v&Plzni. „Byla to v%zva, kterou 
jsem rád p$ijal. A po$ád m' to tady baví,“ 
tvrdí. D+vod+ je pr% n'kolik. „Jednak  
fungující systém a p$edávání hrá#+ mezi 
trenéry. Ur#it' i úsp'chy; vychovali jsme 
hodn' dobr%ch hrá#+. A mo"ná i to,  
"e z&b%val%ch tenist+, kte$í p$esedlají  
na trené$inu, se k&mláde"i nikdo zrovna 
nehrne,“ usmívá se. 
 
Za dvacet let na ostrov' mu pro(li  
rukama mj. sestry Plí(kovy, Rohanová, 
Dijas, Stan'k, Vr)ák, Pitra, Vidmanová, 
*vojgr, Velík… Na kurtu tráví po$ád p't 
hodin denn', práce s&rodi#i je pr% ov(em 
slo"it'j(í ne" d$ív. „!asto mají nereálné 
p$edstavy. Cht'jí mít doma génia, kter% 
umí p't jazyk+, i skv'lého tenistu.  
Nechápou, "e to k&sob' nejde. Vychovat 
v%borného hrá#e jen díky odpoledním 
trénink+m, na které chodí ze (koly  
unaven%, není mo"né. Od patnácti  
(estnácti let, kdy za#nou s turnaji ITF,  
u" tenis se standardní (kolou nejde  
dohromady.“ 
 
Je(t' jedno se zku(enému trenérovi  
p$í#í – p$ed#asná specializace, která d'ti 
tla#í u" ve v'ku mini a babytenisu do  
vy((ích tréninkov%ch dávek a „d+le"it%ch“ 
zápas+. „D'ti jsou z&toho brzy vysáté  
a rodi#e unaveni. A kdy" je d'tem #trnáct, 
#asto zjistí, "e poháry z&kategorie do  
devíti let jsou k&ni#emu… Není to tak 
dlouho, co jsme m'li v&"ákovském t%mu 
jako posilu *véda, jeho" tatínek b%val  
hrá#em&Top 100. Po finále s&Prost'jovem 
mi $ekl: Jsem rád, "e si tady kluk zahrál,  
ale vy !e(i jste úplní blázni…“ 
 
*tych+v p$ístup se v&#ase nem'ní, tvrdí, 
"e základní v'ci jsou v&tenisu stále stejné. 
Baví ho pracovat s&d'tmi na technice  

a rozvíjet (kálu úder+, radí jim u#it se  
sledovat soupe$e a poznat jeho slabiny. 
„Nerad d'lám z&jednoduch%ch v'cí  
slo"ité, co" je tak trochu trend dne(ní 
doby. V&tréninku spí( chválím, ale klidn'  
i $eknu, "e jsem z&v%konu zklaman%. Bez 
jistého tlaku a o#ekávání se sport d'lat 
nedá; kdo ho nezvládá, nem+"e usp't.“ 
 
B'hem kariéry potkal spoustu v%born%ch 
trenér+ a n'kte$í ho ovlivnili. Dojem  

na n'j ud'lal n'kdej(í kou# Beckera #i 
Ivani(evi#e Bob Brett. „Líbil se mi jeho 
nadhled i názory,“ $íká. I v&debat'  
s&drobn%m Australanem si pr% ov'$il, "e 
ne v"dy je dobré techniku stále upravovat. 
„Ob#as si $íkám, "e to nejlep(í, co jsem 
mohl ud'lat t$eba pro Báru Str%covou 
nebo holky Plí(kovy, bylo, "e jsem je  
nezkazil. .e jsem netou"il zanechat  
v&jejich tenise svoji stopu a nechal je  
hrát jejich p$irozen%m stylem.“

Mo"ná by k&jejím kvalitám sta#ilo napsat, 
"e se loni objevila v&u"(í nominaci na  
Trenéra roku v&olympijsk%ch sportech  
a o pár let d$ív ji usilovn' p$etahovali  
na Spartu. Neúsp'(n'. MAGDALENA  
ZEMANOVÁ má srdce na *tvanici. D+vod 
je prost% : v&devíti letech tady ve (koli#ce 
u pana K$enka za#ínala, pak hrála druhou 
ligu a po krátké pauze se vrátila jako  
trenérka. Je to u" sedmadvacet let... 

„Letí to,“ usm'je se "ena, které pro(ly  
rukama krom syna Filipa i v(echny  
(tvanické hv'zdi#ky posledních let.  
Piská#ek. *átral. Kramperová. Jarolímová. 
Routa. Stan'k. Vondrou(ová. Forejtek. 
Paulson. Hindová. Bart+)ková. „Te, hraju 
s&Eli(kou Forejtkovou. I ona má talent  
a skv'l% p$íklad úsp'(n%ch star(ích  
brá(k+. V tomhle jsem v"dycky m'la 
(t'stí; kdy" jsem n'koho p$edala v%(,  

Lubomír &tych
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NA STEJNÉ VLN#P$imlouvám se za vhodn% 
kurz pro rodi#e, navrhuje 
Martin Fassati

Koho by napadlo, "e sv'tob'"ník jako on 
znovu skon#í jako klubov% trenér? .ivot 
ale p$ivál MARTINU FASSATIMU ve zralém 
v'ku novou lásku a dcerku Marinu, a tak 
se usadil. Tenisov' na *tvanici, kde se u" 
dva roky v'nuje d'tem v&"ákovském v'ku. 
 
T'"ko si p$át pro v%chovu t'ch nejmlad(ích 
n'koho lep(ího, tenis poznal b'hem  
trenérské kariéry ze v(ech stran. P+sobil 
jako (éftrenér v&TK Neridé, trénoval  
v Bollettieriho akademii, p$ipravoval  
fedcupov% t%m a p$ed olympiádou  
v&Pekingu #ínskou reprezentaci. Je(t' 
p$ed p'ti lety m'l v&roli osobního kou#e 
radost z&triumfu Petry Cetkovské nad 
Dánkou Wozniackou ve druhém kole  
US Open. Te, vychovává Fassati  
(tvanickou mláde", do jeho skupinky  
pat$í t$eba talentovaní Veronika  
Sekerková nebo Lukas Fojt+. 
 
„U"ívám si to, ta ryzí d'tská radost je  
balzám na trenérovu du(i,“ usmívá se 
mu", jemu" se po$ád trochu st%ská  
po velkém tenisu, ale jedním dechem  
dodává, "e u" se mu nechce "ít "ivoty  
cizích lidí a b%t závisl% na jejich rozmarech. 
A pak – p$ed #asem za#al novou "ivotní 
kapitolu a "ít na cestách u" netou"í. 
 
I p$ístup k&mlad%m hrá#+m má v&jistém 
smyslu otcovsk%. Nevylep(uje jen jejich 
forhendy, ale sna"í se na n' p+sobit  
i jinak. „Trenér je jako u#itel a m'l by se 

sna"it mít dobr% pocit z&toho, "e sv'$enci 
n'co hodnotného p$edal. .e mu t$eba 
pomohl odpíchnout se správn%m  
sm'rem. A nemusí to b%t zrovna  
do profitenisu, ale t$eba na univerzitu.“ 
 
Mezi "áky vplul a" ne#ekan' hladce, jako 
by byl od za#átku nalad'n na jejich notu. 
„B%t s&nimi na stejné vln' je polovina 
úsp'chu. Kdy" #lov'k zjistí, jak fungují, 
n'co se o nich dozví, je to mnohem  
jednodu((í,“ $íká ze zku(enosti. 
 
Dob$e také ví, "e v&"ákovském v'ku se 
nesmí nic pokazit, odstra)ovat chyby 
b%vá pozd'ji slo"ité, ne-li fatální. Do  
sv'$enc+ se proto sna"í dostat optimální 
techniku, ale i celodvorcov% tenis, dobrou 
obranu, základ kvalitního servisu a co  
nejvíc odehran%ch return+. „V&tom jsme 
ideáln' vyu"ili podzim, kdy se nemohlo 
hrát v&halách, ale venku u" podmínky  
za moc nestály; skoro ka"d% den jsme  
pilovali servis a return. Hodilo se to  
i proto, "e se nehrály turnaje.“ 
 
Trénink na *tvanici stojí podle Martina 
nejen na dobré práci a p$ístupu trenér+, 
ale i na v%born%ch podmínkách. Po$ád je 
ov(em co vylep(ovat. „Líbila by se mi  
psychologická p$íprava pro d'ti i speciální 
kurz pro rodi#e; tam toti" vidím nejv't(í 
problém #eského tenisu. Kdybychom  
dokázali p$isp't ke kultivaci jejich  
p$ístupu, tenisu by to jenom prosp'lo.“ 

hned se objevil n'kdo dal(í, s k%m m'  
to bavilo, nová v%zva a chu- do práce,“  
vysv'tluje (tvanickou dlouhov'kost.  
 
„Nabíjí m' ka"d% úsp'ch m%ch d'tí. T'(í 
m', kdy" vidím, "e vnímají, "e si z&m%ch 
rad n'co vezmou a "e hrají podle m%ch 
p$edstav. Na n'které hodiny se vylo"en' 
t'(ím a energii mi dodají i zdánlivé  
drobnosti. Nedávno jsem dva dny  
zaskakovala u star(ích holek a u"ila si to. 
Líbilo se mi, jak makaly, a je(t' jsem si 
sama dob$e zahrála,“ sm'je se. 
 
Na kurtu je p't (est hodin denn',  
p'kn% fyzick% záb'r. „Já ale pohyb  

odmali#ka miluju, tak"e hraju,  
i kdy" bych nemusela a sta#il by dozor.  
Ale samoz$ejm' se sna"ím o t'lo dbát; 
cvi#ím, stre#uju, chodím na masá"e,“  
$íká Magda. A d'lá dob$e. Kdy" loni  
na ja$e management svépomocí  
boural haly, nezapomn'l na ni.  
„Nem+"u $íct, "e by si m' tady  
vylo"en' h%#kali,“ sm'je se, „ale jsem  
tu opravdu ráda.“ 
 
Na kurtu pr% maximáln' zohled)uje  
individualitu d'tí. Také bazíruje na  
technice, která se pozd'ji slo"it' m'ní.  
A ze v(eho nejvíc na dobrém pohybu.  
„To platí, na obojí jsem pes. A preferuji  

intenzitu p$ed objemem. Kdy" mlad(í  
"ák naplno odmaká hodinu, je to podle 
mého lep(í, ne" aby jednu ze dvou  
odchodil.“ A je(t' o jedno se pr% sna"í: 
„Aby tenis d'ti bavil, ne aby je stresoval. 
V'$ím, "e jsem pedagog a n'které v'ci 
umím vycítit; vím, kdy zv%(it hlas a kdy  
je naopak povzbudit.“ 
 
Jedno jí ale v&posledních letech  
u mnoha mlad%ch tenist+ i jejich rodi#+ 
chybí. „P$ivítala bych v't(í uvoln'nost,  
p$irozenost, nechat v'cem voln% pr+b'h. 
Zkrátka mám pocit, "e ub%vá srdca$+, 
d'tí, které tenis opravdu mají rády  
a cht'jí n'#eho dosáhnout.“

Martin Fassati  
zakotvil po letech  
na okruhu na &tvanici
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NA KURT PROSÍME BEZ RODI'!
D'tem je pot$eba se v'novat srdcem, cituje maminku Romana Mud$íková

Pro ty nejmen(í nem+"e b%t lep(í volby 
ne" trenérka. A kdy" jsou takové laskavé, 
nekone#n' trp'livé a chápající "eny dv', 
je to ideál. Na *tvanici ho mají – ANDREU 
VA&Í*KOVOU a ROMANU MUD-ÍKOVOU. 
Ka"d% t%den jim (a Janu Pechovi  
s Jakubem Rosolem) na kurtech  
prob'hne skoro stovka d'tí! 
 
Andrea hrála na Dukle Karlín a pozd'ji  
na Rudé hv'zd', dne(ním Olympu.  
Tréninkov%ch set+ s&Radkou Bobkovou 
nebo Andreou Strnadovou, s&ní" vyhrála 
i spoustu debl+, bylo nepo#ítan'.  
V patnácti letech jí ale ukon#ily kariéru 
trable se zády. Tenis byl rázem na vedlej(í 
koleji. Po zkou(ce dosp'losti nastoupila 
Andrea v&advokátní kancelá$i. Vydr"ela 

tam do chvíle, kdy vzala ve (koli#ce na 
Spart' raketu do ruky její dcera Adéla. 
 
„Za#ínala u Jany Strniskové, která se m' 
jednou zeptala, jestli nechci zkusit trénovat 
d'ti. A proto"e m' to k&tenisu po$ád 
táhlo, k%vla jsem,“ popisuje Andrea, která 
se pr% nejvíc nau#ila práv' od Strniskové. 
„Jsem jí vd'#ná, "e mi tu mo"nost nabídla 
a v&za#átcích mi hodn' pomohla.“ 
 
To Romana Mud$íková m'la trené$inu  
od "ivota jasn' nalinkovanou; jak taky 
jinak, kdy" maminka Jana (Pikorová) vedla 
na *tvanici roky tenisovou (kolu. U" kdy" 
hrála Romana druhou ligu na Startu 
Praha, rozdala první lekce, tisíce dal(ích 
pak p$idala b'hem #trnácti let  

v&N'mecku. A po návratu nemohla  
zakotvit jinde ne" po boku maminky 
v&I.!LTK, kde jako malá sama za#ínala.  
„Trenérskou dvojku jsem si ud'lala u" 
v&osmnácti a první rady mi dala mamka.  
S d'tmi to pr% musím d'lat hlavn'  
srdcem,“ usmívá se.  
 
Andrea p$i(la na *tvanici na podzim  
2009 ze Sparty, Romana je na ostrov'  
u" (estnáct let. Krom radosti a (esti hodin 
dennodenní trp'livosti na kurtech jim 
trénování nejmen(ích p$iná(í také  
obrácen% re"im. Ráno vypraví d'ti  
(te, u" vesm's dosp'lé) do (koly, b'hem 
dopoledne ud'lají, co je doma pot$eba,  
a v poledne vyrá"ejí na *tvanici. Andrea 
z&Kr#e, Romana z&Kunic. Návrat?  

Takhle je to u#íme, ukazují trené)i 
t(ch nejmlad$ích; zleva Romana 
Mud)íková, Andrea Va$í#ková,  
Jan Pecha a Jakub Rosol 
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MUSÍM B2T PO/ÁD VE ST(EHU 
Je d+le"ité najít balanc mezi u#ením, disciplínou a hrou, $íká Jan Pecha

Jako (estilet% cht'l b%t bankovní ú$edník. 
Nevy(lo to. U" t$ináct let u#í d'ti tenis  
na *tvanici. Praxi po studiu FTVS  
prom'nil JAN PECHA (37) v&pln% úvazek; 
je vedoucím trenérem tenisové (koly  
a asistentem mana"era.  
 
Jeho nápl) je pestrá: od administrativy 
zahrnující agendu (koli#ky a spolupráci 
s&Vysoko(kolsk%m sportovním centrem 
M*MT p$es organizaci turnaj+ a letních 
kemp+ a" po tréninky. „Mo"ná m' to 
po$ád baví i proto, "e funguju na více 
frontách. Jenom musím b%t neustále ve 
st$ehu, aby mi n'co neuteklo,“ usmívá se. 
 
T'(í ho, "e se v&klubu da$í rozvíjet (kolu, 
"e roste po#et letních kemp+ a zájem  
o n' a "e si „jeho“ turnaje kategorie  
babytenis ud'laly jméno. „Kdy" v(echno 
funguje, kdy" vidím, "e d'ti tenis baví  
a pravideln' se dostávají na mistrovství  
republiky, je to fajn pocit.“ 

Pro trenéry d'tí je úkolem #íslo jedna 
vzbudit jejich zájem, nadchnout je  
pro ten kter% sport. Jak to ud'lat?  
„Po$ád tam musí b%t prvek zábavy,  
balanc mezi u#ením techniky,  
disciplínou a hrou. Proto #asto opakuju, 
"e na(ím prvním cílem je nau#it d'ti  
pinkat. Tenis je hra a zaujme je  
tehdy, a" mí#ek párkrát p$ehodí  
p$es sí-.“  
 
Prvek zábavy má na pam'ti i p$i  
organizování kemp+. Ka"d% den za#íná 
nástupem, na kter% se d'ti #ím dál víc  
t'(í (proto"e mají mo"nost se v&ur#it%ch 
mezích p$edvést), po ob'd' si u"ijí  
koupání v&bazénu a p$ed odchodem se 
t'(í na sout'"e. „Kdy" se nám poda$í je 
pro tenis nadchnout, máme radost.  
Pozitivní vztah ke sportu je pak bude  
provázet cel% "ivot. A kdy" se mezi nimi 
tu a tam najde v%razn% talent, je to  
samoz$ejm' skv'lé.“ 

A# nefandí tomu, "e se v'k, kdy d'ti  
za#ínají s&tenisem, stále sni"uje, akceptuje 
to. Za jist%ch podmínek. „Hodina sportu 
navíc není problém, d+le"itá je pestrost  
a rozmanitost pohybov%ch aktivit. Pokud 
chce mít n'kdo z&potomka tenistu, dob$e, 
ale a- mu dop$eje mo"nost v%b'ru nebo 
aspo) pohybového rozvoje tím, "e ho 
nechá hrát i fotbal, florbal a vozí ho t$eba 
na plavání,“ $íká a je(t' dodá: „Vím, "e to 
p$iná(í doba, ale n'kdy mi p$ijde a" 
sm'(né, "e místo aby se d'ti prob'hly  
a hrály hry, rodi#e je vozí od (esti let na 
kondi#ní tréninky. Ta organizovanost je 
n'kdy p$ehnaná.“ 
 
Co ho naopak t'(í: "e mnozí rodi#e  
pochopili, "e trénink a cesta ke hv'zdám 
není jen o tom, "e zaplatí trenéra, kter% 
p$ijde na hodinu na kurt s&ko(em, ale  
i o tom, "e mr)ousové hrají mezi sebou.  
„Tohle je z&mého pohledu velmi cenné. 
Snad se náhled rodi#+ pomalu m'ní.“

K&pozdní ve#e$i. Ze *tvanice odjí"d'jí 
kolem #tvrt na osm ve#er…  
 
„D'ti si m' moc neu"ily, na druhou  
stranu se mnou mohly b%t na tenise  
a m'ly tu skv'lou partu,“ p$ibli"uje  
Andrea. „Adéla má tenis po$ád moc ráda, 
Luká(e si nakonec získal florbal; nelíbilo 
se mu, "e je na kurtu sám, "e má nervy, 
nem'l rád dril ani hádky rodi#+ za plotem 
a ob#asné podvád'ní.“ Od tenisu  
mimochodem zb'hl i Honza Mud$ík – 
k&fotbalu. „A oba kluci hrají za Bohemku,“ 
usmívá se Romana. 
 
I jako mámy mal%ch tenist+ dob$e v'dí, 
o# u t'ch nejmen(ích jde. Tenis pro n' 
musí b%t na prvním míst' zábava, na  
kterou se t'(í. A" pak následuje u#ení – 
základní postoj, dr"ení, technika…  
„Musíme je hlavn' zaujmout a získat. 
Cht'jí si hlavn' hrát, co" musíme splnit,  
a p$itom je u#it tenis. Jsme pro n'  
(náhradní) maminky, u#itelky,  
vychovatelky a trenérky v&jednom;  

musíme zavázat boty, ob#as ut$ít slzi#ky, 
dojít s&nimi na toaletu a – taky u#it  
forhend,“ $íká Romana.  
 
Odm'na za pé#i a trp'livost? Kdy" se dít' 
na tréninky t'(í, d'lá pokroky a vyhraje 
první zápasy. „Z toho mám poka"dé  
radost. Na druhou stranu ob#as p$ijdou  
i d'ti, které hrají spí( kv+li rodi#+m  
a není pro n' snadné ten tlak zvládnout,“  
popisuje Andrea a Romana p$ikyvuje: 
„Kdy" to n'koho nebaví, stojí nás to 
spoustu psychick%ch sil. V&podstat' ho 
p$emlouváme, ale i kdybychom se  
p$etrhly, na druhé stran' sít' je zkrátka 
nezájem a nikam to nevede. Ale v&tom 
lep(ím p$ípad' je to ú"asné. Vid't pokroky, 
chu- do hry, radost z&toho, "e je pro prcky 
tenis zábava, i tu jejich vd'#nost.“ 
 
*tvanická p$ikázání pro d'ti ze (koli#ky 
lze shrnout asi takhle: Malé skupinky  
u t'ch nejmen(ích, dv' a" t$i d'ti  
s&trenérem u pokro#ilej(ích. Snaha, aby 
za#aly co nejd$ív pinkat. A aby se nau#ily 

optimální techniku a v(echno, co s&ní 
souvisí – p$ehazovat dr"ení, oblou#ek  
u forhendu, p$izvednout raketu  
u bekhendu, dobr% pohyb.  
 
„Na rozvoji pohybu by ale m'li pracovat 
hlavn' rodi#e. Kdy" je po(lou na kurt, 
cht'jí, abychom s&nimi hlavn' hrály,  
co" chápu. V&tom p$ípad' ale musejí sami 
pracovat na pohybu a ideáln' vést d'ti 
k&v(estrannosti. Te,, kdy" byly tréninky 
dlouho omezené nebo zakázané, to  
platilo dvojnásob. P$ivézt d'ti na tenis  
a za hodinu je zase vyzvednout je  
prost' málo,“ $íká Andrea. 
 
Ob' trenérky se p$imlouvají za to,  
aby rodi#e posílali potomky na trénink  
samotné a nepostávali u kurtu. Kdy" stojí 
za plotem nebo v&hale, d'ti nev'dí, kam 
koukat a koho poslouchat a trenérky to 
ru(í p$i práci. „P$ála bych si, aby nám  
d+v'$ovali. Navíc díky tomu d'ti ud'lají 
první kr+#ky k&samostatnosti,“  
uzavírá Romana.
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VYCÍTIT, CO KOHO BAVÍ Vybrou(ená technika d'tí  
hodila Jakubu Rosolovi "laso"

V)PATNÁCTI JE POZD0
Na kondi#ním rozvoji pracujte od d'tství, radí Martin Jelínek

Loni v&lét' m'l klubov%m trenér+m  
mláde"e pomoct s&d'tsk%mi kempy. 
Z&plánovan%ch n'kolika dn+ se v(ak stalo 
p't t%dn+ a z&krátké brigády zam'stnání 
na pln% úvazek. JAKUB ROSOL (28), jen" 
naposledy p+sobil v&Horních Po#ernicích, 
je nejmlad(ím #lenem t%mu I.!LTK. 
 
Trené$in' za#al p$icházet na chu- u" na 
prahu dosp'losti, kdy" ztratil iluze o vlastní 
karié$e. Ud'lal si licenci, p$ed #asem  
i jedni#ku. „Laso“ na *tvanici dostal díky 
sv'$enc+m s&vybrou(enou technikou. 
„Jeho d'ti hrály opravdu p'kn', proto 
jsem Kubu oslovil,“ $íká vedoucí trenér  
T* Jan Pecha a dodává, "e si s&nov%m  
kolegou sedli. „Je pracovit%, pokorn%  
ke své práci, nadto máme podobn%  
pohled na v%uku techniky.“ 
 
Na *tvanici se Rosol v'nuje mr)ous+m  
od sedmi let do v'ku babytenisu a je  

MARTIN JELÍNEK (46) "ije od mládí  
sportem. Hrál hokej, fotbal, jako  
desetiboja$ pat$il v&Dukle s&Dvo$ákem  
a *ebrlem do tréninkové skupiny  
respektovaného trenéra Váni a na ME  
do 23 let skon#il osm%. Pak vystudoval 
FTVS s&profilem kondi#ní programy  
a pohybové re"imy a tou"il si pronajmout 
fitko. Místo toho nakonec vyzkou(el n'kolik 
jin%ch povolání, ale kondi#ní trénink nikdy 
neopustil. A" se k n'mu vrátil na pln%  
úvazek. Na *tvanici se u" tém'$ dva roky 
v'nuje p$íprav' d'tí do 14 let. 
 
„Na(el jsem se v&tom, kondice m' 
ohromn' baví,“ $íká mu", kter% krom  
mlad%ch tenist+ p$ipravuje mj. fotbalisty, 
florbalisty, (pi#kového badmintonistu, 
judistu nebo bojovníka MMA. Jeho krédo 
je jednoduché: Chcete-li vychovat  
dobrého tenistu, nesmíte si na kondici 
vzpomenout v&jeho patnácti letech.  
„Pak u" je toti" pozd' napravovat  
pohybové stereotypy a odstra)ovat  
svalové dysbalance,“ $íká s&dov'tkem,  

"e základem úsp'chu je komplexní  
pohybov% rozvoj. 
 
S&mlad%mi pracuje v&klubu ve skupinkách, 
v&b'"ném (necovidovém) re"imu t$ikrát 
t%dn', zájemc+m se v'nuje i individuáln'. 
„N'kdy je slo"it'j(í trénink p$ipravit tak, 
aby byl p$ínosn% pro (estiletou hol#i#ku  
i teenagera, ale kdy" k&tomu dojde,  
sna"ím se,“ popisuje ob#asné úskalí. 
 
Jeho prioritou je p$i práci s&mlad%mi  
v(estrannost, jakkoli klade d+raz na  
b'"ecké schopnosti. „Tenis je jednostrann% 
a tomu je pot$eba kondici p$izp+sobit. Aby 
mohli sportovat dlouhodob' a nebojovali 
od mládí se zran'ními. Zpo#átku je t$eba 
jít formou her a rozvíjet hlavn' koordinaci 
a rychlost (a nezapomínat na kompenza#ní 
cvi#ení), u star(ích postupn' p$idat silové 
prvky p$ípravy,“ p$ibli"uje. 
 
Velk% d+raz klade Martin na zah$átí  
a kvalitní stre#ink p$ed tréninkem;  
rozklusat se, protáhnout, ud'lat základní 

spokojen. „Neb%t covidu, první dojmy by 
byly veskrze pozitivní. Co jsem cht'l, to 
mám: (ikovné d'ti, v't(inou s&ambicemi 
závodního tenisu a s&ochotn%mi rodi#i;  
i ti mimopra"(tí je rádi ob#as p$ivezou.  
Já se sna"ím, aby je tenis bavil, m'ly do 
n'j chu- a zlep(ovaly se. Dlouhá zimní 
pauza m+"e bohu"el ur#ité v'ci negativn' 
ovlivnit. N'které dovednosti budou pry#, 
mám obavu, aby neopadl zájem, zvlá(-, 
pokud raketu dlouho nevid'ly,“ $íká Jakub. 
 
Aby d'ti tenis pod jeho vedením bavil,  
o to se sna"í vym%(lením sout'"í, slíben%mi 
odm'nami, bodováním. 
 
 „Kdy" je tenis chytí, dávají tomu  
v(echno. Chce to ale vycítit, co na koho 
platí a co koho baví,“ $íká s&dov'tkem,  
"e práce s&d'tmi ho napl)uje. „Je to hra, 
hodn' bezprost$ední, tak"e zábava.“  
Mimochodem – k&tréninku t'ch  

nejmlad(ích má i skv'lou pr+pravu. 
Doma si toti" hraje s&osmnáctim'sí#ním 
synkem Tobiasem, a tak do taj+ d'tské 
du(e proniká snáz. 
 
Trenérskou profesi poznal Jakub  
dopodrobna ze skript, inspiraci se ale  
sna"í #erpat po$ád. Sleduje oblíbené 
stránky na youtube.com a na Instagramu. 
A rád se dívá na práci koleg+. „Ka"d%  
je jin% a má sv+j styl práce, ale sta#í si  
n'které v'ci p$efiltrovat, vyzkou(et  
a p$ípadn' p$izp+sobit.“ 
 
Sám u" tenisu moc nedá, po t$iceti  
hodinách t%dn' pr% chu- trochu chybí. 
„Loni jsem si zahrál dva t$i mistráky, ale 
hlavn' proto, abych se potkal s&kamarády. 
Kdy" mi jinak vyjde n'jaké volno, rád  
vyrazím na hory, v&zim' na sjezdovky.  
Na ly"ích dobiju baterky naprosto  
spolehliv'.“

b'"eckou p$ípravu a teprve potom jít  
na kurt. „Vím, "e je n'kdy t'"ké najít  
na v(echno dostatek #asu, ale je to jedna 
ze základních podmínek úsp'chu.“ 
 
Pro práci s&d'tmi hojn' vyu"ívá  
víceú#elové h$i(t' na Slavoji, kvituje  
i nové fitko. „Pracuju tady rád. Líbí se mi 
atmosféra i historie klubu, *tvanice je pro 
m' Mekka #eského tenisu. A d+le"ité je, 
"e si rozumím se sportovním $editelem 
Petrem Vaní#kem a máme spole#n% cíl.“

Kondi#ní trenér 
Martin Jelínek 
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NA PRVNÍ DOBROU
Filip Hanzelín a Kry(tof *vojgr táhnou jeden druhého vzh+ru

Trenérsky na oba dohlí"í Ivo Miná$ a Filip  
i Kry(tof si spolupráci pochvalují, stejn' 
jako v%born% sparing a to, "e jim klub zajistil 
ubytování, aby nemuseli denn' dojí"d't. 
„Nahrává jim i zázemí, rodiny je podporují. 
A kluci do toho jdou naplno,“ p$itákává 
Miná$. V(t'puje jim poctivost, úderovou 
jistotu, u#í je vydr"et v&tempu. „A ob#as 
nám to prolo"í motiva#ní chu-ovkou  
o padesát dvoj(vih+,“ usmívají se kluci. 
 
Jablone#ák Filip má po rodi#ích  
sportovní geny a je o hlavu vy((í ne" 
Kry(tof. Zatímco p$ed fotbalov%m  
tréninkem pr% jako mr)ous k)oural,  
"e se mu nechce, raketu si oblíbil na první 
dobrou. Za#ínal v&(esti letech, v&kategorii 
babytenisu p$e(el do Liberce a odtud loni 
v&lednu na *tvanici. „V Liberci jsem se pod 
vedením pana Maj(ajdra zlep(oval a byl 
spokojen%. Kdy" jsem ale p$i(el, "e bych 
cht'l na *tvanici, kde budu mít lep(í  
sparing, zadrhlo se to. P$estup p$íjemn% 
nebyl,“ mrzí Filipa. 

Kry(tof prohán'l odmali#ka v&Roudnici 
BMX, kolob'"ku a #ty$kolky, ale kdy" vzal 
jednou na rodinné oslav' do ruky raketu, 
bylo rozhodnuto. „Pinkl jsem si na zdi  
a hned druh% den ráno tátu tahal znovu 
na kurt,“ p$ibli"uje mladík, jeho" prvním 
trenérem byl práv' otec. „N'kdy jsou na(e 
tenisové debaty hodn' emocionální,“  
usmívá se, ale tatínkovu pé#i kvituje:  
„V'nuje se mi, jak m+"e, vozí m'  
na *tvanici. Vlastn' – dneska jsem jel 
z&Roudnice prvn' autobusem,“ popisuje 
Kry(tof, jeho" loni zastavil v&rozletu covid.  
 
Za#átek roku se mu toti" povedl:  
v kvalifika#ní skupin' Winter Cupu  
neprohrál ani zápas, toté" v&hlavní sout'"i 
ME dru"stev (bronz). A pak si zahrál finále 
presti"ního turnaje TE 14 Tim Essonne ve 
Francii. „V prvním kole jsem p$itom utekl 
ze dvou me#bol+. Ú"asn% turnaj, m+j 
zatím nejlep(í. Vzáp'tí ale zav$eli Itálii  
a pak postupn' v(echno ostatní a bylo  
po turnajích…“ 

ZÁVODNÍ TENIS

Patnáctiletí FILIP HANZELÍN a KRY&TOF &VOJGR jsou nejen velcí rivalové, 
ale i kamarádi. Na *tvanici te, sdílejí sen o velké karié$e. „Rozumíme si, 
hrajeme spolu debly, po$ád se máme o #em bavit. A soupe$ení nám  
pomáhá, nikdo nechce z+stat pozadu,“ $íká Kry(tof.

Velcí kamarádi p)ed tréninkem na &tvanici

I Filipovi se ve Winter Cupu da$ilo, ve  
skupin' i v&play-off vyhrál dva singly ze 
t$í, pak p$idal dva tituly z&Milovic (TE 14). 
A v&lét' u" s&Kry(tofem sko#ili mezi  
juniory. Na *tvanici u" polykají  
dvoufázovou p$ípravu a kondi#ku, zvykají 
si na rehabilitaci. „Sna"íme se makat 
naplno, myslím, "e oba d'láme pro tenis 
co nejvíc,“ $íká Filip a pochvaluje si p$ístup 
a rady trenéra i sportovního $editele Petra 
Vaní#ka. „Pomohl mi vylep(it servis a $ekl 
mi spoustu u"ite#n%ch v'cí. Inspiruju se 
ale i u Federera, Nadala a Djokovi#e. U#ím 
se neohlí"et se do minulosti, i z&porá"ek si 
brát to pozitivní a hlavn' si tenis u"ívat,  
a- je to zápas nebo trénink.“ 
 
V%(ka 195 centimetr+ p$edur#uje  
Hanzelína k&aktivnímu tenisu zalo"enému 
na podání a v%borném forhendu. „Musí se 
srovnat s postavou a pracovat na pohybu. 
Servis mu ale letí, má i solidní volej,“ $íká 
Miná$ o #ahounovi, jeho" vzory jsou  
Del Potro a Rubljov. *vojgrovy p$ednosti 
jsou jinde: „V%born' b'há, má figuru  
hita$e. Jen pot$ebuje víc trp'livosti  
ve v%m'nách. M'l by hrát procentuální 
tenis, to bude jeho parketa.“ 
 
Kluci se zlep(ují díky kvalitní p$íprav',  
zázemí i mo"nosti sparing+ s&Pavláskem, 
Sta)kem, Vondrou(ovou, Muchovou 
nebo Martincovou. Netrp'liv' ale  
vyhlí"ejí turnaje, mají "eb$í#kové plány. 
„Cht'l bych co nejd$ív do stovky, abych  
si v&(estnácti mohl zahrát juniorsk% 
grandslam,“ p$eje si Filip.  
 
Oba jsou v&deváté t$íd' základní (koly. 
Kry(tofovi doba covidová sv%m  
zp+sobem pomohla – má víc prostoru 
pro tenis, ale k&úkol+m sedá ve#er  
unaven%. Pro st$ední (kolu plánuje  
individuální studijní plán. Filip ho vyu"ívá 
u" nyní a chystá se na internetové  
studium lycea v&B$ezové. „Rodi#e rozhodli, 
"e maturita b%t musí, p$es to nejede vlak. 
Ale sou#asn' pot$ebuju mít #as na tenis,“ 
vysv'tluje studijní plány Filip.

Rozumíme si, hrajeme 
spolu debly, po$ád se 
máme o #em bavit.  
A soupe$ení nám  
pomáhá, nikdo nechce 
z+stat pozadu.                                        

„
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P/ITÁHLA M0 
ATMOSFÉRA

Jan Soukup:  
Kdo m+"e $íct,  
"e v&klubu potkává 
pana Kode(e?

Tenis pr% hrál jen jako kluk; p$es prádelní ()+ru na h$i(ti mezi ostravsk%mi paneláky. „Tak"e jsme tehdy $e(ili 
spoustu sporn%ch mí#+,“ usmívá se JAN SOUKUP (49). K&tenisu se ov(em po letech vrátil – jeho spole#nost 
Noncore, specializující se na kompletní facility management, je u" dev't let jedním z&hlavních partner+ I.!LTK

Jan Soukup chodí na &tvanici rád, a nejen proto, "e tu m!"e potkávat legendy

Kdy jste na$el cestu na &tvanici? 
„U" p$ed lety, kdy" jsem pracoval  
pro ECM a pak (éfoval ECM Facility.  
Firma byla tehdy generálním partnerem 
Prague Open – to bylo moje první setkání 
se *tvanicí, ze kterého se díky spojení  
s&Prague Open stalo pravidlo. V&roce 2012 
jsem se zapojil sám, turnaj se tehdy  
jmenoval CNGVital Prague Open  
by Noncore. A vlastn' a" tehdy jsem  
pochopil n'které v'ci.“ 
 
Které? 
„Na *tvanici se mi od za#átku zalíbila 
atmosféra i prost$edí klubu, ale chvíli mi 
unikalo, pro# tu nepanuje v(eobecné 
nad(ení z&takového turnaje. Ne" jsem  
pochopil, "e Prague Open, po$ádan% 
tehdy soukrom%m subjektem, je jedna 
v'c a klubov% "ivot druhá. Tak"e ve chvíli, 
kdy se turnaj p+vodního promotéra  

p$esunul, p$esm'roval jsem podporu  
na klub a stal se jedním z&partner+.“ 
 
Jak velk'm hrá#em je na poli facility  
managementu Noncore? 
„Máme solidní záb'r s&t'"i(t'm v&Praze  
a Ostrav'; provozujeme krom jiného  
dv' administrativní budovy na Pankráci,  
integrované bezpe#nostní centrum  
v Ostrav', ale taky areály Eurovie, která 
nás roztáhla tak$ka po celé republice –  
od Zlína a Brna a" po Vary a !eské  
Bud'jovice.“ 
 
Facility Management se v+posledních  
letech siln( rozvíjí, "e? 
„S&nov%mi vlastníky budov, p$evá"n' 
fondy, je to standard. Majitel si najde 
firmu na property, pronájem nemovitosti, 
a dal(í smlouva je na facility management. 
Property umíme taky, o areály  

a administrativní budovy se doká"eme 
postarat na klí#. Ná( core byznys je  
technologie; úklid a ostrahu v't(inou  
nakupujeme, proto"e by to znamenalo 
mít armádu zam'stnanc+.“ 
 
Trh u" je asi v+tomhle segmentu  
vcelku nasycen? 
„Siln', tak"e o zakázky je t$eba tro(ku  
bojovat. Ale da$í se nám, mo"ná i proto, 
"e jsem od p$írody nalad'n tak, "e se 
s&lidmi sna"ím domluvit. Mn' se na tomhle 
byznysu, kter% mi otevírá dve$e i jinam, 
nejvíc líbí práv' to, "e nikdo p$esn'  
nepopsal, co do facility je(t' pat$í  
a co u" ne. Co" dává zajímav% prostor.“ 
 
Zpátky k+tenisu; na &tvanici hraje vá$  
syn Mikulá$, vy u" jste to vzdal? 
„Moje kariéra skon#ila v&d'tství, kdy jsme 
si hráli na Connorse a McEnroea. Já se 
tehdy sna"il pod p$ezdívkou Jimmy Arias. 
(sm!je se) V&lét' jsme hráli fotbal a tenis, 
v&zim' hokej, kter% mi vydr"el a" do st$ední 
(koly. Aktuáln' si t$ikrát #ty$ikrát za rok 
zahraju golf.“ 
 
Ale na &tvanici chodíte rád? 
„Je to tady jedine#né, prost$edí  
i atmosféra, ostrov v&zeleni a p$itom 
v&centru m'sta. A kdo m+"e $íct, "e  
potkává ve svém klubu pana Kode(e? 
Proto *tvanici velmi rád podporuju,  
je to pro m' spojení p$íjemného  
s&u"ite#n%m.“ 

Moje kariéra skon#ila 
v&d'tství, kdy jsme si 
hráli na Connorse  
a McEnroea. Já se tehdy 
sna"il pod p$ezdívkou 
Jimmy Arias.                                            

„
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Covidová pandemie obrátila vzh+ru nohama i sv't tenisu. Zru(en%ch turnaj+, zm'n termín+ a omezení  
trénink+ bylo nepo#ítan'. Nau#ili jsme se s&tím "ít, p$ípadn' tu a tam n'co málo obejít. D+sledky ale bíl% sport –  
a také p$í(tí "ivot n'kter%ch z&nás – poznamenají víc, ne" si momentáln' myslíme. Na $ádcích ní"e se nad  
n'kter%mi aspekty zam%(lí jeden z&nejzku(en'j(ích trenér+ I.!LTK Jaroslav Jandus. 

„Pandemie se na tenisu podepisuje u"  
víc ne" rok. V(echno za#alo loni v&b$eznu 
totálním zav$ením sportovi(-, které  
na(t'stí netrvalo p$íli( dlouho. Bohu"el 
málokoho asi napadlo, "e se zákazy  
a omezení vrátí na podzim a v&mnohem 
v't(ích rozm'rech. 
 
Vyjdu-li z&toho, "e sezona u nás trvá od 
$íjna do zá$í, pak se s&v%jimkou b$ezna nic 
zásadního nestalo. Letní m'síce prob'hly 
po jarním roz#arování relativn' normáln' 
a se spoustou turnaj+; za to pat$í svazu  
i dal(ím promotér+m velk% dík. Tenis 
zkrátka úpln' nezmizel, naopak.  
A n'kolik p'kn%ch akcí vid'li i diváci.  
 
Zatímco v&!esku se hrálo, sv'tové  
okruhy epidemie v%razn' poznamenala, 
respektive p$evrátila naruby a stanovila 
zcela nové dimenze. Kdy" u" turnaj,  
pak v&tzv. bublin' – naprosté izolaci 
v(ech zainteresovan%ch od hrá#+  
po organizátory a s&dennodenními testy.  
A #asto v&termínu, ve kterém se nikdy  
nehrál, tak jako zá$ijové Roland Garros, 
nebo úpln' jinde – t$eba v&Ostrav' místo 
Asie. !asto to byly akce ad hoc, rodící se 
z&t%dne na t%den, podle toho, co (a kde) 
zrovna dovolovala epidemiologická  
situace. A co bylo nejhor(í: hrá#i druhého 
a t$etího sledu o v't(inu turnaj+ p$i(li  
a za#ali se bát o kariéru a "ivobytí.  
Ti nejlep(í, chcete-li první sv'tová  
stovka, relativn' nestrádali a v(ichni  
profesionálové mohli i v&nejkriti#t'j(ích 
t%dnech alespo) plnohodnotn' trénovat. 
Na rozdíl od mláde"e. 
 
.actva a junior+ se situace dotkla  
v%razn' víc. Turnaj+ TE i ITF ubylo, v't(ina 
hrá#+ jich i kv+li restrikcím a omezenému 
cestování odehrála t$etinu co obvykle. 

BU3TE TRP#LIVÍ
Jaroslav Jandus  
se zam%(lí nad tím,  
co v(echno m+"e  
zp+sobit covid-19

T'm nejlep(ím, kte$í tou"í po karié$e  
a cht'jí (a pot$ebují!) se m'$it se sv'tem, 
krut' chyb'ly juniorky grandslam+ nebo 
Orange Bowl. 
 

Co je je(t' hor(í: "áci a n'kte$í junio$i  
nemohli n'kolik t%dn+ v+bec trénovat! 
Podzimní zhor(ení situace u nás doma 
p$im'lo nejen nás na *tvanici vyu"ívat  
a" do konce listopadu venkovní kurty, 
proto"e tenis v&halách byl pro  
neprofesionály postaven mimo zákon. 
(Dodnes dost dob$e nechápu pro#,  
proto"e dva tenisté na plo(e p'ti set 
metr+ #tvere#ních se podle mého soudu 
opravdu nakazit nemohou…) Jakmile 
ov(em uhodila zima, nastala úplná  
tenisová tma. Nejmlad(ím kategoriím 
zcela skon#ily organizované tréninky  
a bylo z$ejmé, "e si nezahrají "ádn%  
halov% turnaj, jedin% ostr% zápas! 
 
Ti nejmlad(í z&tenisové (koly, kte$í  
sotva na#erpali základy, za#nou na ja$e 
(pokud ov(em covid dá…) de facto 
znovu od nuly. Ani n'které základní v'ci 

JAROSLAV JANDUS 
 
Sedmnáct let byl $éftrenérem I.*LTK,  
p!sobil i u fedcupového t'mu; pracoval 
mj. s Krajicekovou, Kleinovou,  
Chládkovou #i Bart!/kovou

Obávám se i poklesu základny. N'které d'ti z&tréninku  
odpadnou, nov%ch p$ijde zase o n'co mén'. 

„

si nesta#ili za"ít, v't(inu dovedností 
p$es zimu zapomn'li. K&tomu p$ijdou 
nyní v&hor(í kondici, jejich pohybové 
schopnosti b'hem domácí distan#ní 
v%uky jist' utrp'ly. Mo"ností, jak je  
rozvíjet, bylo bohu"el v&zimních  
m'sících pln%ch zákaz+ minimum.  
 
Obávám se i poklesu základny.  
Dít', kterému to po prvních lekcích  
relativn' (lo a tenis ho bavil, po téhle 
dlouhé pauze p$ijde, ale najednou  
nep$ehodí dvakrát za sebou sí-.  
Co se stane? Mo"ná $ekne, "e u" ho 
tenis nebaví. A jiné, které p$es zimu 
okouzlil Netflix, rovnou prohlásí,  
"e televize je lep(í… Sport jako b'"ná 
sou#ást "ivota se mo"ná v&mnoha  
p$ípadech vytratí. N'které d'ti  
z&tréninku odpadnou, nov%ch p$ijde 
zase o n'co mén'. 
 
V'$ím, "e v(ichni raketu úpln'  
neodlo"ili, mnozí jist' vyu"ívali  
omezené mo"nosti a trénovali.  
To je ur#it' dob$e. Jen hrozí nebezpe#í, 
"e si bez trenérského dohledu  
nev'domky zafixovali chybné návyky. 
M+"e se to stát i u d'tí "ákovského 
v'ku, tedy od deseti do 14 let. Co se 
v(ak stane ur#it' – jejich rozvoj se  
pozastaví. Základních úder+ se to p$íli( 
nedotkne, respektive p$i znovuzahájení 
pravidelného tréninku jim v(e rychle 
„nasko#í“; tenis u" hrají dost dlouho. 
Speciální údery, jako nap$íklad volej, 
#op nebo druh% servis, to, co se 
v&tomhle v'ku nutn' musí rozvíjet,  

ZÁVODNÍ TENIS
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ZÁVODNÍ TENIS

ale utrpí. P$ijde zpo"d'ní, zvlá(- proto,  
"e k omezení tréninku do(lo v&zim', tedy 
v&hlavním p$ípravném období. V&patnácti 
letech by p$itom technika m'la b%t  
hotová.  
 
Chyb't – a to citeln' – jim budou  
i zápasy. Kdo trénuje a maká na zlep(ení, 
pot$ebuje se porovnávat a sout'"it.  
I trenér chce v'd't, jak na tom jeho  
sv'$enci (v&zápasech) jsou, co jim chybí, 
na #em je pot$eba zapracovat. Zápas je 
n'co úpln' jiného; ka"d% bod je jin%  
a ka"d% za#íná podáním a returnem,  
kter%ch se v&tréninku odehraje minimum. 
Mnohot%denní trénink bez mo"nosti  
zahrát si zápasy a turnaje je navíc  
monotónní a psychicky náro#n%. Mo"ná  
i mén' kvalitní, proto"e bez vize turnaj+ 
s&jasn%m termínem #lov'k podv'dom' 
nefunguje tak, jak by m'l, p$ístup zkrátka 
není stoprocentní. A a"  „to“ kone#n'  
vypukne, dostane psychika znovu zabrat, 
proto"e na zápasové nap'tí a nervozitu  
a na to, jak s&nimi nalo"it, n'kte$í  
zapomenou. 

Nejv't(í problém vidím u kategorie  
junior+. Ti u" v(echny údery umí, ale tvo$í 
se u nich systém hry, a ten se dá bez  
zápas+ natrénovat jen obtí"n'. Známé 
heslo Tenis t! nau"í soupe# momentáln' 
ztrácí v%znam, proto"e skute#né zápasy 
v&téhle dob' neexistují. Turnaje,  
a p$edev(ím mezinárodní konfrontace, 
t'"ce chybí, respektive bude chyb't.  
Tady mám obavy, "e n'kolikam'sí#ní  
absence zápas+ m+"e hrá#e v%znamn'  
postihnout, stejn' jako to, "e p$i(li o kus 
motivace. N'kte$í cht'li zabojovat o lep(í 
"eb$í#ek, ti nejlep(í o titul na grandslamu, 
ale nem'li (anci… Slabou út'chou jim 
m+"e b%t to, "e velmi podobn' jsou na 
tom skoro ve v(ech evropsk%ch zemích.  
A pokud vím, nap$íklad v&N'mecku se 
loni nehrály "ádné celostátní turnaje. 
 
Nemám pochopiteln' zku(enost s&tím,  
co s&hrá#i a jejich v%konností ud'lá ro#ní 
pandemie. Myslím si v(ak, "e p+jde  
o podobn% návrat jako po dlouhodob'j(ím 
zran'ní. Hrá#i se po n'm v't(inou na 
první zápasy t'(í a jsou plni o#ekávání. 

Lépe to v't(inou zvládají ti zku(en'j(í; 
dají tomu #as a nepanika$í po prvních 
turnajov%ch neúsp'(ích. Mal% p$íklad:  
Kiki Bertensová nastoupila v&b$eznu  
v&Dubaji poprvé po operaci achilovky  
a s&Ostapenkovou krut' prohrála.  
Na Instagramu ale relativn' v&klidu  
napsala: Dal$í t%den, dal$í $ance. 
 
A" se v&p$í(tích t%dnech sport (snad) 
za#ne vracet do normálních kolejí,  
nejd+le"it'j(í vlastností mnoha z&nás 
bude práv' trp'livost. Trp'livost hrá#+, 
ale i jejich rodi#+ a trenér+. P$ijde  
prohran% zápas? Nevadí. Druh% a t$etí? 
Nic se ned'je. Ka"d% zápas je lep(í  
ne" trénink! Tohle bude pot$eba  
donekone#na opakovat a mladé tenisty 
povzbuzovat. N'kdo se nastartuje  
rychleji, jin% bude pot$ebovat víc  
#asu, ale takov% je "ivot.  
 
Hrá#i zkrátka pot$ebují znovu najít  
zápasov% rytmus, sebev'domí. Apeluji 
p$edev(ím na mén' zku(ené rodi#e  
(a zvlá(t' t'ch nejmlad(ích hrá#+), aby  
si to uv'domili. Aby byli d'tem oporou  
a dokázali je povzbudit. A aby s&jak%mkoli 
hodnocením "eb$í#k+ po#kali, odlo"ili ho 
minimáln' o rok a soust$edili se hlavn' 
na herní a úderov% rozvoj d'tí.“ 

A" p$ijdou první zápasy, bu,te trp'liví. A s&jak%mkoli  
hodnocením po#kejte. 

„

S návratem mlad'ch hrá#! na kurty za#nou trené)i ze v$eho nejd)ív zji$0ovat újmu zp!sobenou dlouhou pauzou...
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TENISOVÉ ROZ!AROVÁNÍ
Se stipendiem si v!Americe nesmíte nechat koupit ani zmrzlinu, usmívá se Tomá" Pitra 

„M#l jsem ohromnou kliku, $e jsem tuhle 
mo$nost dostal. Jasn#, "el jsem si za tím, 
u$ od patnácti jsem v#d#l, $e dám studiu 
p%ednost p%ed tenisem. Ale dopadlo  
to nad o&ekávání; povedlo se mi získat 
tém#% plné stipendium na jedné  

z!nejpresti$n#j"ích "kol, University  
of Wisconsin-Madison pat%í do nejlep"í 
t%icítky univerzit na sv#t#. A zvládl jsem 
to, co$ m# zvlá"' v!kontextu se  
zdravotními problémy, které jsem musel 
p%ekonávat b#hem prvního roku, t#"í. 

P%ed "esti lety odjel studovat do Ameriky a u$ po prvním semestru prohlásil, $e to bylo nejlep"í rozhodnutí,  
jaké ud#lal. Loni v!lét# se TOMÁ! PITRA (28) vrátil a na názoru nic nem#ní. „Let#l jsem tam pro prvot%ídní  
vzd#lání, a to se mi splnilo,“ %íká n#kdej"í halov( mistr republiky dorostu a vít#z Rieter Cupu, aktuáln# mlad( 
mu$ na prahu kariéry ve finan&ním sektoru. Pokud vás jeho americká zku"enost zajímá, &t#te dál.

I . ) L T K  P R A H A  /  K L U B O V Á  R E V U E  0 1 / 2 0 2 1Z KLUBU

Hned po pár t(dnech jsem za&al studiu 
%íkat vojna, bylo to hodn# náro&né na  
organizaci a maximální vyu$ití &asu. 
Hlavn# proto, $e na univerzit# je prioritou 
studium, ne sport. Jenom$e trené%i cht#jí 
b(t pochopiteln# taky úsp#"ní, tak$e  
to neberou moc v!potaz. Pro nás to  
znamenalo, $e jsme nem#li skoro $ádn( 
voln( &as. St%ídal jsem trénink a u&ení, 
mezitím zbyla maximáln# chvíle na ob#d 
a krati&ké volno. Promarnit hodinu  
byl problém. 
 
Trénovali jsme &asto u$ od sedmi ráno, 
"estkrát t(dn# tenis, t%ikrát kondice, 
k!tomu regenerace podle libosti. Zázemí 
na univerzit# je fantastické, lep"í ne$ 
v!na"ich nejlep"ích klubech. Taky dob%í 
trené%i; i kdy$ sólovka s!panem H%ebcem 
nebo Danem Va*kem je pochopiteln# 
jiná káva. (sm!je se) Úsm#vná jsou  
n#která pravidla a zákazy NCCA, zaplní 
p#tisetstránkové p%íru&ky; pokud máte 
stipendium, nesmíte od nikoho  
p%ijmout ani zmrzlinu. 
 
Potí$ s!tenisem byla bohu$el v!tom, $e mi 
zdraví nedovolilo pln( trénink a zápasovou 
zát#$ a po roce jsem na n#j musel úpln# 
rezignovat. Ukon&it kariéru tak brzy pro 
m# bylo emotivn# hodn# t#$ké rozhodnutí, 
jinak to ale bohu$el ne"lo. 
 
Na"t#stí mi z+stalo stipendium. Taky jsem 
velmi rychle získal statut student assistant 
coach a stal se ze m# t%etí kou& t(mu. 
T#"il jsem se, $e u tenisu z+stanu aspo* 
tímhle zp+sobem. Jenom$e ve finále to 
byla spí" "patná zku"enost, respektive  
naprosté roz&arování. Hlavní trenér toti$ 
nepochopiteln# preferoval n#koho  
jiného, netenistu a dobrovolníka, kter( 
ani neum#l rozehrát z!ko"e, a já byl  
najednou a$ &tvrt( a &asto opomíjen(.  Tomá" Pitra se t#"í na kariéru ve $nan%ním sektoru; s tenisem musel kv&li zdraví skon%it
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Zdraví mi bohu"el na univerzit' nedovolilo pln%  
trénink a zápasovou zát'" a po roce jsem musel na tenis  
rezignovat.                       

„
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Budova Wisconsin School of Business, kde Tomá$ studoval

Univerzitní tenisov' t'm; Tomá$ v dolní )ad( zcela vlevo

Na otázku pro# mi bylo $e#eno, "e mám 
málo zku(eností… I kv+li tomu pro m' 
z+stanou vzpomínky na univerzitní tenis 
zabarvené hodn' negativn', plané sliby 
kou#+ m' zklamaly. 
 
Ten první, Greg van Emburg, mi nejd$ív 
pomohl, kdy" na m' p$es zdravotní trable 
rok po#kal, ale pak m' p$es na(i dohodu, 
"e za#nu s&tréninkem pozvolna, okam"it' 
za$adil do systému a t'lo to nezvládlo. 
Nemohl jsem naplno trénovat, snad  

t$etinu zápas+ jsem musel skre#ovat.  
Nejhor(í ale bylo, "e jsem prohrával 
s&hrá#i, kte$í to v&m%ch o#ích prost'  
neum'li. T'"ko se popisuje, jak to  
ve mn' v$elo. 
 
Nov% head coach Danny Westerman  
m' pak zase bez vysv'tlení odstavil  
jako asistenta. P$itom jsem mu v&!esku  
pomáhal rekrutovat hrá#e, v&lét' u nás 
bydlel, na v(em jsme byli domluveni…  
A kdy" jsem pak ve svém volnu  

pomáhal dv'ma holkám z&"enského  
t%mu a zjistil, jak se k&nim chová trenérka, 
byl jsem z&toho úpln' vedle. Doslova je  
(ikanovala, po prohran%ch zápasech  
musely nap$íklad b'hat po #ty$ech  
na kurtu tam a zpátky. 
 
Na studium jsem si na(t'stí nemohl  
st'"ovat, tam v(echno fungovalo  
naprosto skv'le. První rok jsem se je(t' 
srovnával s&angli#tinou; jakmile jsem na 
p$edná(ce na okam"ik ztratil pozornost, 
t'"ko jsem se chytal. Na(t'stí se to rychle 
zlep(ovalo. Úpln' komfortn' (v#etn'  
písemného projevu) jsem se ale cítil a"  
po #ty$ech letech. To u" mi na p$edná(ce 
nic neuteklo, i kdy" jsem se t$eba  
na chvíli nesoust$edil. 
 
Po t$ech letech studia jsem se dostal  
na Wisconsin School of Business,  
obchodní fakultu v&rámci univerzity,  
kam berou jen malé procento uchaze#+. 
To pro m' byl spln'n% sen. Studoval jsem 
finance a pak si p$ibral risk management; 
to je tam druh% nejlep(í program  
v&Americe. Na univerzit' jsem strávil p't  
a p+l roku, poslední semestr na stá"i  
v&investi#ní bance v&Chicagu. 
 
Studium v&Americe je jednodu((í v&tom, 
"e jen v%jime#n' n'koho vyhodí, jen  
málokdo (kolu nedod'lá. To u" musí b%t, 
"e se student vylo"en' nesna"í, ka(le  
na to. Na druhou stranu: kdo má bídné 
známky, nese"ene potom práci, a u" 
v+bec ne dobrou. Ale proto"e ka"dou 
známku dostane jen ur#ité procento  
student+ – t$eba na Wisconsin School  
of Business mohlo získat á#ko, nejlep(í 
mo"nou známku, jen patnáct procent 
z&nás, podporuje to snahu; studenti  
de facto sout'"í mezi sebou. Kdo chce 
á#ko, musí b%t mezi nejlep(ími. Asi mi 
tenhle systém vyhovoval, kon#il jsem  
v&nejlep(ích patnácti procentech  
s&pr+m'rem 3,62/4,00. 
 
Z&#eho je(t' mám dobr% pocit: za t'ch 
(est let jsem si v&Americe ohromn' roz(í$il 
obzor a vzd'lal se. Chce se mi $íct, "e 
jsem blí" pochopení princip+ toho, jak 
funguje sv't. Samoz$ejm' jsem v%razn' 
zdokonalil angli#tinu, o businessu  
a financích je pro m' snaz(í mluvit  
anglicky. Po návratu jsem se je(t' u#il  
na r+zné certifikáty, ale te, u" #elím první 
v%zv': nastoupil jsem jako investi#ní  
analytik v Generali Real Estate.” 
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Nové p$emost'ní Vltavy m+"e prosp't i klubu a p$itáhnout nové #leny

NA *TVANICI PO LÁVCE
Pr% u" za rok… Vzhledem k&vypsání architektonické sout'"e u" v&dubnu 2017 se tomu nechce p$íli( v'$it,  
ale na podzim p$í(tího roku by m'la Vltavu p$eklenout HolKa. Rozum'jte lávka pro p'(í a cyklisty, která povede 
p$es *tvanici, p$esn'ji p$es její (pi#ku, kde bude i odbo#ka na ostrov. Zejména po#etní #lenové klubu-cyklisté  
to jist' uvítají. A pro# HolKa? Povede p$ece z Hole(ovic do Karlína. 

Stojí za p$ipomenutí, "e sout'" na lávku 
vypsala Praha 7 u" p$ed dvaadvaceti  
lety – v&roce 1999. Vít'zn% návrh byl  
ale kv+li nov%m protipovod)ov%m  
opat$ením po roce 2002 nerealizovateln%. 
Novému projektu by nem'lo stát nic 
v&cest'; u" na ja$e má m'sto vypsat  
v%b'rové $ízení na zhotovitele a p$í(tí  
rok se má za#ít stav't. 
 
Architektonické sout'"e se zú#astnilo  
48 subjekt+ a porota vybrala návrh Marka 
Blanka a Petra Teje. Lávka je v&jejich pojetí 
minimalistická; respektuje panorama 
Prahy, není nikterak vysoká a nebrání 
chodc+m ani cyklist+m v&pohledech na 
m'sto. Most o celkové délce 285 metr+  
a (í$ce #ty$ metr+ bude z&u(lechtilého  
betonu s&bíl%m mramorov%m povrchem. 

Na Rohanském ostrov' vyústí  
na cyklostezku, která by m'la brzy  
dostat nov% povrch (nyní mlatov%),  
v&Hole(ovicích p$ímo p$ed hlavní branou 
do Pra"ské tr"nice. Odhadovaná cena 
stavby je tém'$ 200 milion+ korun,  
investorem Magistrát hlavního  
m'sta Prahy. 
 
Za pohled stojí i dal(í sout'"ní  
návrhy; n'které p+sobí romanticky,  
jiné a" extravagantn'. Z&tohoto  
pohledu je vít'zn% projekt velmi  
st$ídm% a" nenápadn%. Co je v(ak  
podstatné: abychom se jeho realizace  
do#kali co nejd$ív. 
 
Velmi komfortní cestu na *tvanici  
získají díky novému p$emost'ní v(ichni  

obyvatelé revitalizovaného Karlína  
a nov' budované #tvrti na Rohanském 
ostrov'. Lávka v(ak nepochybn' prosp'je  
i zviditeln'ní I.!LTK. „Kdokoli p+jde kolem, 
p$ípadn' se na *tvanici zastaví,  
uvidí tréninky závodních hrá#+ i d'tí,  
ale i nad(ení amatérsk%ch hrá#+, #asto  
i pokro#ilej(ího v'ku. A to bude jedin' 
dob$e. M+"e to p$itáhnout zájem a p$ivést 
nové #leny nebo (ikovné d'ti,” $íká  
generální mana"er klubu Vladislav *avrda. 
 
Mnohem víc ne" lávka ho ov(em  
zajímá celková revitalizace ostrova. 
V&tomto sm'ru je ale v(e p$i starém –  
nic zásadního se ned'je. A tak nezb%vá  
ne" #ekat a v'$it, "e budoucí $e(ení  
maximáln' zohlední fungování a rozvoj 
nejstar(ího tenisového klubu u nás. 

Vít(zn' návrh lávky, respektive odbo#ka na &tvanici na $pi#ce ostrova ...a jin', kde lávka tak trochu p)ipomíná pergolu

Jeden z dominantn(j$ích návrh!...
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