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Vážení tenisoví přátelé, 

 

dovoluji si Vás pozdravit a informovat o tom, že se i v letošním roce přes veškeré  

covidové komplikace uskuteční na Štvanici prestižní ATP Challenger I.ČLTK Prague Open 

2021 by MONETA, a sice ve dnech 2.–9. května a v kombinaci s turnajem ITF žen  

s dotací 25 tisíc dolarů. 

 

Náš nejstarší český tenisový klub tak ani letos nepřijde o šanci přivítat na svých  

kurtech některé zajímavé hráče z první stovky světového žebříčku, ale zároveň představí 

i několik nadaných tenistů a tenistek, kteří si na budoucí sportovní slávu teprve  

zadělávají – a my jsme rádi, že také u nás na Štvanici. 

 

Letošní turnaj bude – podobně jako ten loňský – poznamenán nutnými procedurami, 

bez nichž dnes není možné na pořádání jakékoli sportovní ani společenské události  

pomýšlet. Samozřejmostí tak musí být pravidelné testování hráčů, časté dezinfikování 

veškerých prostor, jakož i dodržování dalších hygienických podmínek. 

 

Vedení klubu požádalo o udělení výjimky, aby se některá utkání mohla odehrát  

v přítomnosti alespoň symbolického množství několika desítek diváků. Zda získáme 

souhlas, to asi nebude do posledního momentu jasné. Doufáme však, že se s Vámi  

u příležitosti tohoto našeho každoročního štvanického svátku budeme moci setkat.  

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. 

prezident I.ČLTK Praha I.Č
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Vážení tenisoví přátelé, 

 

Štvanice je nejkrásnější na jaře a pevně věřím, že její tenisovou krásu podpoří také  

I. ČLTK Prague Open by MONETA, ATP Challenger v kombinaci s turnajem ITF žen. 

 

Covid-19 nás neustále nutí hledat cesty ke šťastnějším životům, ve kterých samozřejmě 

nesmí chybět tenis. Ten náš v pandemickém koronavirovém čase ukázal odvahu a sílu, 

v loňském roce jsme mnohým federacím nabídli recept, jak organizovat a hrát v době 

covidu velké turnaje. Pro mě bylo rozhodující, aby zákeřná virová pandemie nezničila  

a nezahubila i český tenis. Snažím se všemi silami udržet a ochránit to, co léta  

v České republice budujeme a na co jsme právem hrdí. 

 

Loni pandemie nedovolila zajímavý projekt dvou turnajů v jediném týdnu uskutečnit.  

Na Štvanici se hrál challenger, na kterém startoval trojnásobný grandslamový vítěz  

a někdejší třetí hráč ATP Stan Wawrinka. První velké kroky do tenisových statistik udělal 

v Praze šestadvacetiletý Rus Aslan Karacev; loni hráč třetí stovky žebříčku ATP hrál 

letos semifinále Australian Open a vyhrál turnaj v Dubaji! Věřte, ani on na Štvanici  

nikdy nezapomene. 

 

Rád bych poděkoval všem obchodním partnerům. Vážím si jejich přístupu a velkorysosti, 

s jakou pomáhají v těchto složitých časech českému tenisu. Poděkování samozřejmě  

zaslouží i obětaví pořadatelé, kteří všem tento příjemný tenisový zážitek připravili. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ivo Kaderka, CSc. 

prezident ČTS a prezident Tennis Europe 
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Stojí za to tenhle milník připomenout: I.ČLTK Prague Open by MONETA, jehož premiéru v podobě  
ATP Challengeru s dotací 25 tisíc dolarů vyhrál v roce 2001 Ctislav Doseděl, za sebou má dvacet ročníků  
a rozjíždí třetí dekádu! Příznačně jako dvojturnaj, tedy mužský challenger a turnaj ITF žen v jediném týdnu. 
Tenhle formát je sice organizačně náročnější a dražší (a zvlášť v době covidové), pro fanoušky ale  
nepochybně atraktivnější. Snad i letos… 

PRAGUE OPEN

WAWRINKA  
JAKO ŠAMPION 
Na loňském Prague Open odstartoval famózní vzestup finalista Karacev

Stan Wawrinka v akci při Prague Open 2020  
a na snímcích vpravo s trofejí, při sledování  
soupeřů a při vstupu do areálu (shora dolů)
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Ještě týden před turnajem totiž nebylo 
jisté, zda a za jakých podmínek se hlediště 
malého centrkurtu otevře. Loni se to  
naštěstí podařilo, jakkoli byla kapacita  
limitovaná na pět set diváků. Ti totiž 
mohli vidět na právě dostavěném malém 
centru v akci Stana Wawrinku, největší 
hvězdu v historii štvanických challengerů. 
 
„Upřímně jsem čekal ještě kvalitnější  
startovní pole, protože náš týden neměl 
konkurenci žádného velkého turnaje  
a dotace 137 tisíc eur byla velmi zajímavá. 
Wawrinkova účast a jeho výkony to  
ale naprosto vynahradily,“ glosoval před 
rokem kvalitu „nejbohatšího“ challengeru 
za dvacet let Prague Open jeho ředitel 
Vladislav Šavrda a připomněl, že Štvanice 
viděla první světový turnaj po  
šestiměsíční pauze! 
 
Loňský rok byl kvůli epidemii covidu-19 
velmi specifický; světový tenis se na jaře 
de facto zastavil, veškeré turnaje byly  
zrušeny nebo přeloženy na pozdější  
termín; tak jako Roland Garros. Zato 
v Česku, které první vlnu covidu-19 
zvládlo až nečekaně dobře, se už před  
začátkem léta, tedy po relativně krátké 
pauze, hrálo ostošest.  
 
S první vlaštovou přišel v červnu svaz  
a Pohár prezidenta vyhráli Petra Kvitová  
a Michael Vrbenský. Následovala plejáda 

akcí včetně LiveScore Cupu, Tipsport  
Elite Trophy ženských družstev či Top ligy  
smíšených týmů. Všechno skvělé zápasové 
příležitosti pro nejlepší domácí hráče 
včetně juniorů. Nadýchnout se po  
týdnech tréninku turnajové atmosféry  
a zahrát si ostré zápasy bylo pro všechny 
velmi osvěžující. 
 
Pomyslnou tečku za netradiční turnajovou 
sezonou pak napsal na Štvanici právě  
Prague Open. Na druhý pokus. Ten první 
pohřbila na jaře epidemie, a tak se na  
začátek května plánovaný ATP Challenger 
s dotací 92 tisíc eur neuskutečnil. Přesto 
se nakonec hrál – v srpnu, bez tradičního 
„dvojčete“ v podobě turnaje ITF žen  
a v sevření mnoha protiepidemických  
opatření od pravidelného testování hráčů 
i organizátorů až po bezkontaktní pohyb 
tenistů v areálu. I tak stál ovšem za to.  
 
Nešlo jen o rekordní dotaci 137 560 eur, 
ale hlavně o přítomnost trojnásobného 
grandslamového vítěze a sympaťáka, 
který navíc s přehledem dokráčel do 
finále a zvedl nad hlavu trofej. Na Štvanici 
se předvedl jako skutečný šampion a po 
finále, ve kterém přemohl překvapení  
následujících měsíců Rusa Karaceva, 
zhodnotil pražskou misi stručně: „Můj  
nejlepší zápas na Štvanici. Jsem rád, že 
jsem si po tolika měsících mohl zahrát, 
byl to výborný turnaj.“ 

Loni směl do areálu alespoň omezený  
počet diváků a atmosféře to prospělo
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Kdo si však v průběhu štvanického  
týdne všímal i finalisty, neudělal chybu. 
Aspoň dokázal v příštích týdnech snáz 
pochopit, proč se z Karaceva stala  
kometa roku 2021 a postrach favoritů. 
Tehdy sedmadvacetiletý Rus udělal v létě 
v Česku tři skvělé výsledky: na Štvanici 
hrál finále a vzápětí vyhrál challengery 
stejné kategorie na Spojích a v Ostravě! 
Z 250. místa rázem vyletěl na sto šestnácté. 

A letos šokoval svět: semifinále Australian 
Open a triumf v Dubaji! Když se v březnu 
podíval na pořadí ATP, viděl své jméno  
na 27. příčce! 
 
Loňský Prague Open byl i šancí pro  
domácí mladíky. Na Štvanici si zahráli  
Vrbenský (prohrál v semifinále  
s Wawrinkou), Forejtek (Herbert), Macháč, 
Lehečka a Paulson. Letos budou mít 

možná ještě větší šanci; challenger má 
nižší dotaci a oni naopak o nějakou tu 
zkušenost víc, a tak by mohli sáhnout  
pro zajímavější výsledky. 
 
Podobnou šanci dostanou na rozdíl od 
loňska i dívky. „Pětadvacítka“ ITF je velkou 
příležitostí pro mladé české tenistky, aby 
získaly první důležité body do světového 
žebříčku. Která z nich tuhle šanci využije?

PRAGUE OPEN

Michael Vrbenský si před rokem zahrál semifinále proti WawrinkoviRozhodčí jako jeden ze symbolů doby rouškové

Aslana Karaceva na Štvanici téměř nikdo neznal, teď patří do špičky
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MADE 
FOR CLAY

Wilson x Roland Garros:  Welcome to a new 
era of tennis ball performance.
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Nový oficiální míč ČTOS
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I.ČLTK  

PRAGUE OPEN 2O21  
 

B Y  M O N E T A  M O N E Y  B A N K  

Program turnaje/Tournament schedule 
 
Neděle/Sunday 2. 5. 2021 
1. kolo kvalifikace 
Qualifying 1st round 
 
Pondělí/Monday 3. 5. 2021 
2. kolo kvalifikace 
Qualifying 2nd round  
 
Úterý/Tuesday 4. 5. 2021 
1. kolo dvouher a čtyřher 
Singles and doubles 1st round 
 
Středa/Wednesday 5. 5. 2021 
1. a 2. kolo dvouher, 1. kolo čtyřher 
Singles 1st and 2nd round, doubles 1st round 
 
Čtvrtek/Thursday 6. 5. 2021 
2. kolo dvouher a čtvrtfinále čtyřher 
Singles round of 16 and doubles quarterfinals 
 
Pátek/Friday 7. 5. 2021 
Čtvrtfinále dvouher a semifinále čtyřher 
Singles quarterfinals and doubles semifinals 
 
Sobota/Saturday 8. 5. 2021 
Semifinále dvouher a finále čtyřher 
Singles semifinals and doubles finals  
 
Neděle/Sunday 9. 5. 2021 
Finále dvouher 
Singles finals 
 
 

ATP Challenger 80/44 820 €   
(32 hráčů ve dvouhře,16 párů) 
 
                                  Body                                    Prémie  
                                                               dvouhra/čtyřhra  

1. kolo                             0                                  450/310 
2. kolo                             7                                       730/ - 
Čtvrtfinalisté            15                              1 260/550 
Semifinalisté             29                              2 160/930 
Finalista/-é                 48                           3 650/1 550 
Vítěz/-ové                   80                           6 190/2 670 
 
 
 
 
ITF 25/25 000 USD  
(32 hráček ve dvouhře,16 párů) 
 
                                  Body                                    Prémie  
                                                               dvouhra/čtyřhra  

1. kolo                             0                                  244/131 
2. kolo                             5                                       408/ - 
Čtvrtfinalistky            9                                  672/196 
Semifinalistky          18                              1 162/359 
Finalistka/-y              30                              2 107/719 
Vítězka/-y                   50                           3 935/1 437 
 
Pozn.: Prémie ve čtyřhře = pro pár 

PRAGUE OPEN
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NOVÁ HALA 
JE NA PAPÍŘE

Mekka domácího tenisu oblékla nový 
kabát v polovině 80. let. Ve třiaosmdesátém 
byla současně se stavbou metra zahájena 
demolice starého dřevěného centru  
a výstavba nového, o tři roky později  
přivítala Štvanice Pohár federace, na který 
přijely mj. Navrátilová, Evertová nebo 
mladičká Grafová (a na kterém Suková 
s Mandlíkovou dokráčely do finále).  
Následovalo 13 ročníků prestižního turnaje 
ATP, který na tenisovém ostrově hráli  
mj. Kafelnikov, Muster, Bruguera, Safin, 
Kuerten, Pioline, Korda, Nováček…  

V nové éře, kdy v Praze chybějí prestižní 
zápasy Davis Cupu či Fed Cupu, respektive 
se vzhledem k termínům musely stěhovat 
do hal, však hraje čím dál větší roli malý 
centrkurt v části areálu, která patří po  
rozdělení I.ČLTK. Proti velkému centru 
v majetku svazu je mnohem útulnější,  
přitom s dostatečnou diváckou  
kapacitou. 
 
„Hlavní centr je bohužel v současné  
době velmi obtížně využitelný. Také pro 
Prague Open, který se letos na Štvanici 

uskuteční už pojedenadvacáté, je  
z hlediska divácké kapacity ideální  
malý centr. Po rekonstrukci je ještě  
útulnější a méně tam fouká, dostavba  
mu po všech stránkách prospěla,“ říká  
generální manažer I.ČLTK Vladislav  
Šavrda, který stál u zrodu myšlenky  
postavit na ochozu malého centru  
patro. 
 
Nejen on, ale také architekt dostavby  
Vladimír Lacina si pohrávají s myšlenkou 
uzavřít „podkovu“ dostavby směrem  

Kdo byl na Štvanici naposledy před pěti lety, malý centrkurt by nepoznal. Natož jeho zázemí. Tři etapy dostavby 
posadily na ochoz původní stavby zatím neuzavřený prstenec v podobě patra; to skrývá ideální možnosti  
rehabilitace i kondiční přípravy, nadto výrazně zvedlo celkový estetický dojem. A co je podstatné – úpravy  
a rozvoj areálu I.ČLTK Praha tím nekončí.

Z KLUBU

Pohled na studii lehké haly pro kondiční trénink; směrem od Holešovic její půdorys kopíruje oplocení areálu 

Je úžasné, kam se 
Štvanice za dvacet let 
posunula, říká Jaroslav 
Jandus
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k velkému centru – například nízkou  
tribunkou se třemi řadami sedadel.  
„Pak by byl dojem dokonalý,“ myslí si  
Šavrda. 
 
Mnohem podstatnější než líbivá fasáda  
a celkový estetický dojem z nástavby je 
však vnitřní zázemí. Interiéry jsou nové  
a mnohem velkorysejší, původní zůstalo 
už pouze přízemí na straně k Negrelliho 
viaduktu. Díky nástavbě se totiž kompletně 
zrekonstruovaly i stávající prostory, ať už 
bývalý servis, šatny nebo kanceláře. 
 
„Asi nejdůležitější byla první etapa  
dostavby, během které vzniklo nové fitko; 
prostorově odpovídající, klimatizované  
a i díky spolupráci s Vysokoškolským  
centrem MŠMT výborně vybavené.  
Velmi komfortní a dobře vybavená je  
i regenerace – tu jsme dlouho nahrazovali 
v omezených a nepříliš vyhovujících  
prostorách, nyní je na špičkové úrovni.  
A v nových kancelářích už se nemusíme 
stydět přijímat partnery ani významnější 

návštěvy,“ přibližuje Šavrda s dovětkem, 
že díky rozsáhlé dostavbě došlo i na  
rekonstrukci a doladění prostor, které  
by jinak na vylepšení ještě pár let čekaly. 
Zdravotní centrum nebo přesunutí  
obchodu a servisu na mnohem  
atraktivnější místo do vestibulu jsou  
další pozitivní průvodní jevy celého  
pětiletého budování. 
 
Jeho zásadní fáze je u konce, jakkoli 
v hlavě architekta Laciny jsou dávno  
i další drobná doladění funkcí i designu. 
Například nové plato u bazénu, vstupní 
portál do recepce z hlavního areálu nebo 
zmíněná minitribunka, která by uzavřela 
patro kolem malého centru. Co je ale  
na dohled – nová kondiční hala. 
 
„Dlouhodobě se potýkáme s tím,  
že máme v zimě na kondiční přípravu 
méně prostoru, než bychom potřebovali.  
Nové fitko je sice perfektní, ale na atletický 
trénink a sprinty v něm není dost místa  
a zabírat kvůli tomu kurt v hale je  

přepych,“ vysvětluje sportovní ředitel 
klubu Petr Vaníček. Nápad vzešel  
z diskusí managementu klubu a architekt 
ho vzápětí převedl na papír. Projekt je  
na stole, zbývá zajistit finance a halu  
postavit. Zázemí pro závodní tenis se  
tak opět rozšíří. 
 
„Je úžasné, kam jsme se za dobu  
dvaceti let mého působení v klubu  
posunuli. Závodní tenis měl tehdy  
k dispozici pět kurtů v hale, dnes včetně 
obou centrů dvanáct. Na Slavoji jsme  
postupně z ničeho vybudovali sedm 
dvorců a víceúčelové hřiště, na papíře  
už je nová kondiční hala,“ říká donedávna 
šéftrenér I.ČLTK Jaroslav Jandus. 
 
A když je řeč o areálu za Negrelliho  
viaduktem – i ten se zřejmě brzy dočká 
kultivace. Po mnoha letech čekání  
a popohánění úředníků se totiž  
managementu klubu podařilo získat  
nájemní smlouvu na pronájem na deset 
let s možností uplatnit desetiletou opci 

Areál I.ČLTK v posledních letech rozkvétá a nabízí tenistům všech úrovní stále víc 
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Z KLUBU

nejen na pozemky pod hlavním areálem, 
ale právě i na Slavoji! 
 
„Jde o navýsost důležitý dokument,  
protože jen díky němu, respektive díky 
nejméně desetileté garanci užívání 
areálu, můžeme žádat o investiční dotace.  
Ty nám umožnily v posledních letech  
zvelebit zázemí hlavního areálu, teď  
můžeme pomýšlet i na úpravy na Slavoji; 
tam jsme totiž dosud platili jen faktické 
užívání a na investiční dotace nedosáhli. 
Bez dlouhodobé smlouvy ani nemělo 
smysl tam cokoli zásadnějšího plánovat  
a budovat. Teď už můžeme,“ vysvětluje  
Šavrda. 
 
Investice jsou přitom na Slavoji ještě  
potřebnější než v hlavním areálu.  
Co chybí ze všeho nejvíc, to je alespoň  
základní hygienické zázemí. „Vzhledem 
k tomu, že stávající budova v areálu už  
je v majetku magistrátu, musíme zjistit,  
zda by nebylo možné její část využít. 
Pokud ne, šli bychom cestou nového  
objektu.“ 
 
A propos: na Slavoji vznikne už brzy také 
kurt na padel, především ve Španělsku 
mimořádně populární sport podobný  
tenisu. Nepochybně si ho budete moci 
vyzkoušet ještě letos. Servis a obchod je teď všem na očích – přímo naproti recepci 

Pohled do nové ordinace centra Zdravý sport MUDr. Miloše Matouše 

Vestibul dostal novou praktickou dlažbu, která interiéru i vizuálně prospěla 
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CHYBÍ STARŠÍ 
GENERACE 

Ctislav Doseděl,  
Daniel Vacek a František 
Čermák vybrušují  
tři domácí talenty

Všichni tři hráli Davis Cup a mají roky zkušeností z velkého tenisu. CTISLAV DOSEDĚL a DANIEL VACEK  
patřili svého času do první třicítky pořadí ATP, FRANTIŠEK ČERMÁK mezi elitní deblisty. Teď mají v rukou tři 
velké talenty českého tenisu a pokoušejí se je nasměrovat na podobnou cestu. Kéž se to někomu z nich podaří,  
protože po odchodu Berdycha se Štěpánkem český mužský tenis do první ligy nepatří.

Zatímco Vacek s Čermákem rozjeli  
druhou kariéru brzy poté, co odehráli  
poslední turnaje, Ctislav Doseděl si dal 
pauzu. „Dva roky jsem na raketu nesáhl. 
Hrál jsem okresní přebor ve fotbale  
a studoval trenérství a sportovní  

management, udělal jsem si trenérskou 
jedničku. Pak jsem na tenis zase dostal 
chuť,“ přibližuje. 
 
V Přerově začal spolupracovat s Lukášem 
Rosolem a vydržel s ním skoro devět let. 

S rodinou se usadil v Brně, a když  
zklamaně vzdal plány na vlastní klub,  
potkal Petra Šafránka a zakotvil v jeho  
TC Brno. „Pořád jsem tam aktivní, ale když 
přijde zajímavá nabídka, mám prostor, 
abych se jí věnoval. Tak jako teď Jonášovi,“ 

Ctislav Doseděl dohlíží  
na přípravu Jonáše Forejtka  
s kondičním trenérem  
Jaroslavem Blažkem
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vysvětluje někdejší čtvrtfinalista US Open 
a vítěz tří titulů na profiokruhu, jenž od 
podzimu loňského roku vede na Štvanici  
dvacetiletého Jonáše Forejtka. 
 
„Oslovil mě jeho kondiční trenér Jarda 
Blažek. Pár nabídek jsem měl, ale tahle se 
mi líbila nejvíc; Jonáše jsem pochopitelně 
znal a o tom, že má talent a potenciál, 
jsem nepochyboval. Byl to pro mě  
zajímavý impuls,“ připouští. 
 
DVA VE STÍNU 
 
Daniel Vacek se po ukončení kariéry (kvůli 
přetrvávajícím bolestem zad) z Česka  
vytratil; s první manželkou Renee se usadili 

v Nizozemsku, později na Floridě. Celou 
dobu trénoval, většinou děti a juniory.  
 
„Tenis mě i v téhle roli naplňuje, na kurtu 
jsem ohromně spokojený. Je to zkrátka 
práce i zábava. Baví mě hledat cestu,  
jak hráčům pomoct, jak se vžít do jejich  
pocitů a dostat je do nálady, aby mi  
začali věřit a dělat to, co po nich chci,“ 
popisuje čerstvý padesátník, trojnásobný  
grandslamový šampión v deblu  
(s Kafelnikovem) a pětinásobný finalista 
turnajů ATP Tour. 
 
Domů, kam ho to prý dlouho táhlo,  
se vrátil teprve před třemi lety. Po všech 
stránkách úspěšně; s novou partnerkou 

JONÁŠ FOREJTEK 
Věk: 20 
ATP: 311 
Kouč: Ctislav Doseděl 
Klub: TK Škoda Plzeň 
 
Multisportovní talent; do juniorského 
věku také vynikající lyžař, který dal  
přednost tenisu. Světová juniorská  
jednička a vítěz US Open 2019. Pracovitý 
perfekcionista s výborným forhendem, 
jemuž to od rakety ohromně letí.  
Má ideální zázemí v rodině i na Štvanici. 
„Teď potřebuju vylepšit žebříček, abych  
se vyhnul turnajům Futures a mohl  
plánovat challengery, odkud se dá  
relativně rychle posunout výš. Znamená 
to vejít se do třetí stovky. A druhý krok 
jsou kvalifikace grandslamů, k tomu  
potřebuju být do 240. místa,“ plánuje 
Jonáš, který však za posledních pět  
měsíců dvakrát bojoval se zraněním  
kotníku. Nový impuls mu dala spolupráce 
s Ctislavem Dosedělem: „Má ohromné 
zkušenosti a myslím, že mi říká ty správné 
věci. Taky to, abych si všímal i detailů. 
Snažím se o tenise i víc přemýšlet.  
Poslední jarní turnaje, než jsem si obnovil 
zranění kotníku, už jsem hrál solidně,  
chybělo málo, aby to bylo ještě lepší…“ 
 
TOMÁŠ MACHÁČ 
Věk: 20 
ATP: 140 
Kouč: Daniel Vacek 
Klub: TK Sparta Praha 
 
Mladík z Berouna se cestou na výsluní  
nezdržuje; skvěle využil první volné  
karty a vylepšil žebříček, chytil se  
na challengerech, přičemž hned první  
finále (v Koblenci 2020) vyhrál, a první 
dva starty na grandslamech proměnil  
v postupy z kvalifikace (Paříž 2020,  
Melbourne 2021). Zápasový typ, jeho  
motorem jsou úspěchy.  
„Hodně mě povzbudila podzimní Paříž. 
To, že jsem postoupil z kvalifikace, zjistil, 
že to jde. Totéž pak Dauhá, respektive 
Melbourne, tam jsem hrál opravdu dobře. 
Taky bylo skvělé, že jsem si na  
grandslamech zahrál s vynikajícími hráči, 
s Berrettinim a Fritzem; na challengerech 
se mi pak hrálo líp, soupeři tam kazí víc než 
devátý nebo sedmadvacátý hráč světa,“ 
usmívá se Tomáš. Na challengerech už 
hraje velmi stabilně. Další cíl? „Rád bych 
se pokusil postoupit do hlavní soutěže  
i ve Wimbledonu a na US Open.“  

Tomáš Macháč při loňském Prague Open

Jonáš Forejtek je na Štvanici doma
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má ještě ne ročního syna Daniela  
a na Spartě ukazuje už dva roky cestu  
talentovanému Tomáši Macháčovi.  
Dvacetiletý mladík na sebe od loňského 
Roland Garros upozorňuje čím dál víc  
a po sérii zajímavých výsledků je téměř 
na prahu první stovky! A stejně jako  
Doseděl věří v mimořádný talent Forejtka, 
Vacek tvrdí, že největší naději cepuje 
právě on: „Je to náš nejšikovnější hráč,“ 
hodnotí Macháče. 
 
Tak trochu ve stínu Doseděla s Vackem 
stojí František Čermák, o pár let mladší 
bývalý excelentní deblista. A nejen proto, 
že v singlu nezářil; také jeho svěřenec 
zatím není tolik na očích jako Forejtek 
s Macháčem a Čermák se mu nevěnuje na 
plný úvazek. Věří však, že i devatenáctiletý 
Andrew Paulson, jenž vyrůstal v I.ČLTK, 
poté přestoupil na Spartu a nedávno se 
na Štvanici vrátil, vrstevníky může dohnat. 
„Za kluky je jenom krůček, i když  
žebříčkově tam mezera je. Andyho  
předností je přístup, s takovým jsem se  

u mladých hráčů moc nesetkal. Na velký 
tenis určitě má, chce to jen trpělivost,“ 
říká pařížský grandslamový šampión 
v mixu a majitel 31 deblových titulů.  
 
Na trenéřinu se dal okamžitě po ukončení 
kariéry a začínal rovnou s velkými jmény: 
nejprve po boku Kvitové, poté deset  
měsíců se Šafářovou, následně vedl  
Siniakovou a Kristýnu Plíškovou.  
Kvůli rodině se mu ale nechce cestovat. 
Paulsonovi se proto věnuje jen v Praze. 
„Hrajeme spolu dvakrát třikrát týdně,“  
přibližuje. 
 
NEJTĚŽŠÍ JE TRIBUNA 
 
Bývalí skvělí tenisté jsou pořád fit.  
„S blížící se padesátkou jsem měl příšerné 
pocity, ale jakmile jsem ji překročil,  
zmizelo to,“ směje se Doseděl. „Občas  
už sice cítím kolena a kyčle, na kurtu ale 
naštěstí žádný problém nemám. A baví 
mě to; jak týden dva nehraju, jsem  
z toho nesvůj.“ 

I Vacek je rád, že přes trable se zády,  
které mu před dvaceti lety ukončily  
kariéru, je znovu schopen hrát. „Každý 
den cvičím a klepu to na dřevo – záda 
drží,“ říká, ale nad otázkou, jestli si někdy 
s Macháčem střihne set, se nahlas  
rozesměje: „Já se spíš snažím, aby se 
mnou hrál on…“ 
 
To o šest, respektive sedm let mladší  
Čermák je pořád v top formě. Není divu, 
kariéru ukončil teprve před pěti lety, je 
mu čtyřiačtyřicet. „Pořád cvičím a snažím 
se tělo udržovat; byl jsem na to zvyklý 
celou kariéru, takže toho ze dne na den 
nenechám. Krom toho jsem často na 
kurtu, taky chodím hrát hokej; na ledě 
jsem docela často,“ přibližuje recept  
na kondici.  
 
Všichni tři bývalí výborní hráči se shodují, 
že je druhá kariéra baví. „Hlavně když se 
podaří nasměrovat svěřence na správnou 
kolej a přijde očekávaný efekt. Hrozně  
nesnáším stagnaci. Mám radost, když  

Daniel Vacek vede úspěšně kroky Tomáše Macháče; ten už má na dohled první stovku žebříčku ATP
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MIZUNO 
WAVE EXCEED TOUR 4

Tenisová obuv s lehkou podešví 
s vylepšenou konstrukcí D-Flex Groove 

ve střední části, která umožňuje 
rychlejší otočky a rychlou akceleraci.

www.mizuno.eu
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se daří věci vylepšovat a posouvat, baví  
mě hledat i drobnosti,“ říká Doseděl.  
V začátcích mu prý vadila přemíra  
cestování, hlavně kvůli dětem. Syn  
Jakub i dcera Julie už jsou ale na prahu 
dospělosti a s Jonášem prý na cestách  
vychází ve velké pohodě.  
 
I Čermáka trénování naplňuje, aktuálně  
je ale v pozici Doseděla na začátku  
trenérské dráhy; má dvě malé dcery  
a nehodlá trávit půlrok mimo domov.  
„Být dvacet pětadvacet týdnů na turnajích 
se mi momentálně nechce, rodina je  
důležitější. Ale uvidíme, co přijde,  
nevylučuju, že to bude za pár let jinak.“  
 
To Vacek, jakkoli má doma malého syna, 
strasti trenéřiny akceptuje. Jistě i proto,  
že vidí u svěřence progres, na kterém  
se už dva roky velkou měrou podílí.  
„A taky proto, že trenér musí hráče  
na turnajích vidět; potřebuje poznat,  
jak se chová v určitých situacích, jak je 
schopen přenášet do zápasů to, co  

natrénuje,“ říká a jedním dechem dodává, 
co je pro něj nejtěžší: „Sedět na tribuně  
a nemít šanci cokoli udělat,“ usmívá se. 
Nejvíc ho prý baví najít svěřenci  
optimální směr a styl hry a přesvědčit ho, 
na čem musí nejvíc pracovat.  
„Když vidím, že to funguje, mám radost. 
Ale je to běh na delší trať, tu mozaiku je 
potřeba chvilku skládat.“ 
 
JONÁŠE STAČÍ „NASTAVIT“ 
 
A jací tedy jejich svěřenci jsou?  
Každý jiný, přesto všichni na začátku 
cesty, která může být (velmi) úspěšná. 
Jonáš Forejtek na sebe upozorňuje  
od nejmladších kategorií a nepolevuje. 
Předloni se stal světovou juniorskou  
jedničkou a vítězem US Open, krátce 
poté vykročil dvěma daviscupovými  
výhrami ve dvouhře mezi dospělé.  
Aktuálně je na začátku čtvrté světové 
stovky. „Škoda, že si na podzim  
v Bratislavě zranil kotník, ovlivnilo to celý 
přelom roku. Nebýt toho, že si na jaře  

zranění obnovil, mohlo už všechno jít 
správným směrem,” říká Doseděl. „Mým 
nejdůležitějším úkolem je Jonáše správně 
nastavit. Když se to podaří, stačí nechat 
ho hrát, protože si tu cestu najde, má to 
zkrátka v sobě. Vím, že je schopen hrát 
rychleji než ostatní a dělat při tom  
méně chyb.“ 
 
Tomáše Macháče učí Vacek velmi 
úspěšně aktivní tenis. Výsledky to  
přineslo už loni na jaře, mj. titul  
na challengeru v Německu. Pak ovšem  
zaúřadoval covid a návratu na mezinárodní 
scénu se tenisté dočkali až v srpnu.  
V Paříži se ale Tomáš kvalifikoval a sehrál 
pětisetovou bitvu s Fritzem (ATP 30),  
v listopadu hrál finále challengeru  
v Bratislavě a letošní rok rozjel podobně 
úspěšně: z kvalifikace došel do 2. kola 
v Melbourne a vyhrál velký challenger 
v Kazachstánu! 
 
„Za poslední půlrok ohromně vyspěl, 
pořád však zůstává velký prostor pro  

František Čermák proslul přístupem k tenisu; i proto si s Paulsonem velmi rozumí
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ANDREW PAULSON 
Věk: 19 
ATP: 705 
Trenér: František Čermák 
Klub: I.ČLTK Praha 
 
Mladík s potenciálem, ideální postavou  
i výbornou kondicí je zatím krok za  
Forejtkem s Macháčem. Možná i proto,  
že v juniorském věku sázel víc než jiní  
na kondiční trénink, aby připravil tělo  
na zátěž. Přesto za sebou má úspěchy;  
byl členem vítězného týmu na MS 16,  
vyhrál turnaj ITF 2 a v deblu hrál finále  
US Open a semifinále French Open.  
Pak ho ale přibrzdilo zranění… 
„Vybral jsem si trochu jinou cestou,  
ale mám kam přidávat. Teď potřebuju 
odehrát co nejvíc zápasů,“ říká Andy, 
jehož vedou po Josefu Čihákovi František 
Čermák s Petrem Vaníčkem. „Asi nemám 
takový talent jako ti nejlepší kluci,  
ale sázím na píli. Vyhraný halový turnaj  
Futures v Liberci před půldruhým rokem 
mi dal víru, motivují mě i sparingy  
s nejlepšími vrstevníky. Snažím se  
nevnímat porážky a být trpělivý; asi mi  
to bude trvat o rok dva déle, ale věřím,  
že se prosadím. Teď musím stabilizovat 
výkony; umím hrát skvěle, ale pak přijde 
propad o dvě patra.“ 
 

zlepšení. Jsem rád, že jsme k sobě  
našli cestu, téměř ve všem máme shodu.  
Těší mě, že hraje rychleji a aktivněji,  
že si hledá útočnou pozici a zakončení 
bodu. Když se o něčem přesvědčí  
a hodně to chce, umí za tím jít,“  
glosuje Vacek. 
 
Andrew Paulson, ač zatím třetí vzadu,  
má perspektivu zejména díky dvěma  
zásadním zbraním, bez kterých se mezi 
muži prosazuje jen těžko – od  
rakety mu to letí a má výborný servis  
i forhend. „Andy je chytrý kluk, navíc 
hodně pracovitý a disciplinovaný.  
Jeho předností je i kondice. Když vydrží, 
má velkou šanci se prosadit,“ míní  
Čermák, který s Paulsonem, jehož rádcem 
je na Štvanici i sportovní ředitel I.ČLTK 
Petr Vaníček (a donedávna jím byl  
i Jiří Hřebec), trénuje od předloňského 
září.  
 
ŽÍT TENISEM NAPLNO! 
 
Nejen pro tři zmíněné mladíky je skvělé, 
že mají doma početnou konkurenci,  
ať už Vrbenského, Lehečku, Rikla a další. 
Každá rivalita je motivující a na cestě 
k úspěchu nenahraditelná. Stejně jako 
kvalitní sparing. Kdo se chce zlepšit,  

musí hrát s těmi, kteří jsou stejně dobří, 
ba lepší než on. 
 
„Všichni ti kluci jsou v podobné situaci. 
Všichni musejí makat, aby se zlepšovali, 
dávat tomu úplně všechno. Když prorazí 
jeden z nich, ukáže cestu těm druhým, 
uvidí, že je to reálné,“ říká Vacek  
a dodává: „Důležité je ale i to, aby spolu  
trénovali. Ti nejlepší zkrátka musejí  
hrát mezi sebou, tohle zůstává pořád 
stejné.“ 
 
Čermák s Dosedělem do puntíku  
souhlasí. „Koukáním na výsledky těch 
úspěšnějších se hráč neposune, musejí 
spolu jít na kurt. Ke zlepšení vede jenom 
kvalitnější trénink, větší intenzita  
a rychlost, na kterou si musí zvykat.  
Pro mě bylo kdysi nesmírně přínosné,  
že jsem mohl hrát s Boďou (Ulihrachem), 
v Prostějově vyrostli někteří kluci  
na Jirkovi Novákovi, ať už Berďa nebo 
Radek Štěpánek,“ říká Čermák a Doseděl 
navazuje: „Naši kluci mají bohužel trochu 
smůlu, že jim chybí silná starší generace. 
Nemají s kým hrát a od koho se učit.  
Svým způsobem je to nenahraditelná  
zkušenost. Co říká Fanda je absolutní 
pravda; já jsem měl před lety v Přerově  
to štěstí, že jsem mohl hrát nejen  
s vrstevníky, ale i s těmi staršími,  
zkušenějšími, lepšími – s Karlem  
Nováčkem, Liborem Pimkem nebo  
Jardou Navrátilem.“ 
 
Říká se, že univerzální rada neexistuje.  
Ani v tenise. Ale možná stojí za to si  
poslechnout, co radí svým nástupcům  
tři bývalí vynikající hráči. 
 
„Musejí neustále makat a žít tenisem 
naplno. Pak může přijít úspěch,“ říká 
Vacek. 
 
„Musejí být pracovití, pokorní, ale přitom 
ctižádostiví. A správně si nastavit hlavu. 
Pak už jde jen o údery a tu omáčku 
kolem,“ říká s úsměvem Doseděl a pak 
ještě dodá: „Také musejí být připraveni 
zvládnout změnu, která je před pár měsíci 
potkala. Opustili grandslamové juniorky  
a objíždějí malé turnaje na konci světa. 
Tohle je úskalí, které musejí zvládnout.“ 
 
A co na to Čermák? „Je to pořád stejné. 
K úspěchu vede tvrdá práce a trpělivost.“ 
 
Tak hodně štěstí! 

Andy Paulson se už zase připravuje na Štvanici 
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Ivo Kaderka s prezidentem I.ČLTK 
Václavem Klausem při sledování  
Prague Open 2020

INTERVIEW

ZNÁSOBIT SÍLU EVROPY 
Ivo Kaderka: Na sezonu jsme stoprocentně připraveni, máme plán A, B i C

Loni v létě vyvedl český tenis z temných covidových vod; turnaj O pohár prezidenta, který vyhráli Kvitová  
a Vrbenský, byl prvním projektem, který osvěžil tenistům monotónní trénink. V říjnu byl pak osmapadesátiletý  
IVO KADERKA na Krétě zvolen prezidentem Tennis Europe! „Beru to jako ocenění ohromné síly českého tenisu. 
A možná i výsledek našeho úspěšného restartu; na jaře jsme světu ukázali cestu zpět na kurty,“ komentoval  
diplomatický úspěch. V prestižní roli se však ocitl v nejtěžším možném období… 

Stát se prezidentem Tennis Europe  
je jistě ocenění, ale taky další starosti. 
Přesto jste přijal. 
„Vyhověl jsem přání desítek kolegů,  
kteří mě o to požádali. Asi proto, že jsem 
prezidentem národního svazu nejdéle  
ze všech, že mě dobře znají, že máme 
úspěchy, navíc mě s majoritou z nich pojí 
nadstandardní vztahy. Na začátku jsem je 
žádal, ať mi neberou kyslík, protože mám 
novou rodinu a malé děti a opravdu  
nechci další funkci, ale oponovali, že jsem 
jediný vhodný kandidát… Jenom jedna 

dáma z Německa chtěla stůj co stůj zvítězit 
nad „východem Evropy“. Opravil jsem ji,  
že Česko není východ, ale přesný střed,  
a že tím pádem budeme tím, kdo východ 
a západ optimálně propojí. Ale nejsem  
si jist, jestli to pochopila.“ 
 
Před časem jste prohlásil, že pokud  
se říká, že prožíváme nejhorší dobu  
od druhé světové války, platí to i pro 
sport. To jste si nevybral ideální čas… 
„Nevybral, ale tak to bohužel je. Proto je 
mým prvním úkolem v roli prezidenta  

tenisové Evropy pomoc těm, kteří to  
nejvíc potřebují. Není to o líbivých vizích, 
ale o nalezení cesty z krize, do které nás 
zatlačil covid, o rychlé cestě k pomoci.  
O podpoře národním federacím,  
juniorům, trenérům, rozhodčím.  
Na základě průzkumu mezi padesátkou 
národních svazů, který jsme jako federace 
udělali, víme, že dvě třetiny z nich  
potřebují podporu.“ 
 
Takže jim evropská federace pomůže  
finančně? 
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S vítězem loňského turnaje Stanem Wawrinkou

Důležité je, že největší kluby ztratily až nezdravou  
zákulisní rivalitu a všechno se odehrává jen na kurtech. 
Kluci spolu jezdí, trénují, fungují.                      

   

„
„Samozřejmě. Snažím se vytvořit  
Prezidentský fond, abychom těm zemím, 
které finančně umírají, pomohli. To je 
jedna z priorit. Jde především o malé  
balkánské státy, které doslova říkají:  
My nemáme rozpočet, nemáme žádné 
peníze… I takový je stav. Minulý týden 
jsem dostal žádost i od Alexandra  
Metreveliho. Obratem jsem board  
Tennis Europe požádal o schválení částky  
350 tisíc euro na výpomoc těmto zemím.“ 
 
Zmínil jste priority – jaké jsou ty další? 
„Jednou z nich je diskuse o vytvoření  
euroasijských týmových soutěží. Jsme  
teprve na začátku a hledáme správný 
směr, ale může to být zajímavá cesta. 
Všichni přece víme, jaká je situace  
například kolem Davis Cupu, který je  
na pětadvacet let zakonzervován v pro 
mě nepřijatelné podobě. Sláva a prestiž  
je jedna věc a současný nesmyslný,  
neudržitelný a nezaplatitelný formát 
druhá. Evropa je nejtradičnější a nejsilnější 
kontinent v rámci ITF a my chceme její 
sílu znásobit.“ 
 
Pokud jde o euroasijskou spolupráci – 
můžete být konkrétnější? 
„Zatím je to složité, protože je to běh  
na delší trať a jsme na začátku. Chceme 
hledat spolupráci v soutěžích od juniorů 
až po dospělé. Ano, budou na to potřeba 
peníze, ale ty jsou právě v Asii. Už jsme 
otevřeli první jednání a sondujeme  
a modelujeme možnosti. Zkrátka hledáme 
alternativy, jak prostřednictvím těchto 
dvou kontinentů rozvíjet tenis. A nejen 
vychovávat nastupující generace, ale mít  
i soutěže, na kterých hráči porostou.  
Jedním z impulsů je i UTR (Universal  
Tennis Rating – pozn.), která se profiluje 
jako konkurence ITF.“ 
 
Ale je pro další turnaje ještě místo? 
„Proč ne? Když je místo pro Laver Cup, 
může být i pro jiné akce. UTR je  
nastupující síla, které nechybějí peníze  
a která přichází s novým systémem  
klasifikace i vlastních turnajů. Aktuálně  
cílí hlavně na mladé hráče, kteří začínají 
na nejmenších turnajích ITF. Rozumím 
tomu, vzpomeňte si, že ITF před dvěma 

roky vymyslela tzv. Transition Tour, která 
mladým možnosti průlomu do špičky  
mimořádně ztížila. Naštěstí už se zase 
vrací ke starým pořádkům.“ 
 
ITF zrovna nešetříte. 
„Není důvod. Podívejte se na projekt 
World Tennis Number. To je snaha ITF  
přimět všechny federace světa, aby jí  
předaly veškerá data hráčů, se kterými  
by pak mohla libovolně nakládat  
a obchodovat. Tohle ale nikdy nepodepíšu 
a jistě nebudu sám. A další podobné věci 
se nabalují. Tím spíš máme v Tennis  
Europe pocit, že musíme Evropu chránit  
a pozvednout jako číslo 1 ve světovém 
tenisu. Vždyť se podívejte na žebříčky, 
jednoznačným lídrem je Evropa!“ 
 
Evropská federace pečuje primárně  
o mládež – jak se to daří v době  
covidové? 
„Ano, mládežnické turnaje, to je briliant 
Tennis Europe. Ale covid se pochopitelně 
podepsal i na našich soutěžích, a výrazně. 
Postupně jsme museli rušit rizikové akce, 
což byly v posledních měsících skoro 
všechny… Hraje se minimálně, jen  
výběrově a s velkou opatrností. Je to 
zkrátka složité; loni jsme se chystali  
uspořádat v Mostě turnaj, který jsme  
nazvali European Nations Junior Trophy. 
Měli jsme asi čtyřicet přihlášek, ale  
nakonec přijelo šest týmů. Restrikce  
účast krutě ostřihaly.“  
 
Pojďme domů; věříte, že loňský krizový 
scénář s množstvím domácích turnajů 
nebude potřeba? 
„Věřím, i když pořád je tu otázka, co covid 
dovolí. Jsme ale stoprocentně připraveni 
a máme varianty A, B a C a rozhodneme 
se podle vývoje situace.“ 
 
Takže? 
„Áčko je jednoduše řečeno „normální“  
termínovka. Jakmile se situace uvolní, 
všechno je připravené a začínáme.  
Varianta B počítá s restrikcemi, s tenisem 
v bublině, s výjimkami, díky kterým bude 
možné ad hoc hrát. Začínáme v Říčanech 
s turnajem ITF, připravuje se challenger 
v Ostravě. Plán C máme pro případ  

opětovného zavření. Tam by asi  
přicházela v úvahu soustředění. Loni jich 
bylo několik, navštívil jsem je osobně  
a viděl obrovské nadšení a zápal, s jakým 
se trénovalo a s jakým se hrály i čtyřhry.“ 
 
Na Štvanici se hraje tradiční challenger  
a příležitost dostalo i několik českých 
mladíků; tolik nadějných hráčů v mužské 
kategorii jsme dlouho neměli. Postavíme 
brzy nový daviscupový tým? 
„O tom jsem naprosto přesvědčen, stačí 
vydržet dva roky. Myslím, že loni dostali 
naši mladí díky domácím turnajům 
ohromnou forsáž. Podívejte, jak se chytil 
Vrbenský, jak hraje Macháč, jak všechny  
ty akce pomohly Forejtkovi a dalším! 
Máme snad deset talentovaných kluků.  
Je to díky systému, který funguje,  
ve střediscích mají ti nejlepší veškeré  
podmínky, samozřejmě pod svazovou 
kontrolou a podporou. Určitě hraje roli  
i to, že největší kluby ztratily až nezdravou 
zákulisní rivalitu a všechno se odehrává 
jen na kurtech. Ti kluci spolu jezdí, trénují, 
fungují… A je to i kvalitou trenérů  
od státního Honzy Stočese přes další, 
které jsme získali. Teď přichází Tomáš 
Krupa, Honza Mertl, Sláva Doseděl, Pepa 
Čihák. Ohromně jsme se trefili s Danem 
Vackem, kterého jsme dali k Macháčovi; 
uvidíme, kam až spolu dojdou, ale mám 
z toho velkou radost.“
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S nadsázkou říká, že jako kluk neměl doma v Trojanovicích na výběr. V půvabné vísce pod Radhoštěm zrovna 
vybudovali dva antukové kurty, a tak dostal do ruky raketu. V malém podbeskydském klubu s poetickým  
názvem Na Dolině hraje šestnáctiletý VOJTĚCH PETR dodnes. A docela dobře.

SEZNAMTE SE

Mezi čtrnáctiletými vyhrál prestižní turnaj 
ve francouzském Tarbes, ME jednotlivců 
v Mostě, byl členem vítězného týmu ME 
družstev i bronzového družstva na MS. 
Pak už se začal rozkoukávat mezi juniory; 
než mu to loni na jaře překazil covid. 
 
„Stihl jsem jen pár turnajů a v Hamburku 
ani nedohrál; na čtvrtfinále už nedošlo, 
turnaj přerušili a přišla šestiměsíční pauza,“ 
ohlíží se Vojta. Když se kolotoč akcí koncem 
léta znovu rozběhl, naskočil a na podzim 
vyhrál na Spartě turnaj kategorie 4. 
 
Zatím je stále doma Na Dolině; na třech 
kurtech u lesa tam hrají rekreanti a čím 
dál víc závodních hráčů. „Je stále složitější 
se tam vejít, občas musíme trénovat  
i ve Frenštátu a v Rožnově,“ popisuje.  
Ale hlavně už doma těžko hledá kvalitní 
sparing. I proto jezdí pravidelně na Štvanici, 
většinou pár dnů před odletem na turnaj. 
Doba covidová mu nabídla víc prostoru, 
v dubnu tu strávil s trenérem Robertem 
Hořelkou deset dní. 
 
„Je tady absolutně všechno od zázemí  
po dobré hráče. Moc mě baví tu trénovat 

a poznávat, jak hrajou ti starší a lepší. 
Když jdu na kurt s Pavláskem, Šafránkem, 
Staňkem nebo Barnatem, už je to jiný 
tenis, nemůžu si dovolit jediný volnější 
úder,“ přibližuje a kouč přidává: „Když 
jsme hledali špičkový klub, kde bychom 
občas mohli trénovat, na Štvanici nás  
přivedla výborná komunikace a ochota. 
Vojta tady má skvělý sparing, jsou tu  
výborní trenéři, od kterých můžu ledacos 
pochytit, o úžasném zázemí ani  
nemluvím.“ 
 
Vojtěch by měl podmínky v I.ČLTK, který 
ho podporuje i finančně, postupně využívat 
víc a víc. „Vím, že jestli se chci posouvat, 
budu muset jezdit častěji a na delší 
dobu,“ připouští mladík, který má štěstí, 
že v Trojanovicích našel i sponzora  
a manažera v jedné osobě – Petra Lehnerta, 
majitele tamního klubu. I díky jeho  
podpoře mohl na začátku roku odjet  
na čtyři turnaje ITF do Jižní Ameriky. 
 
„Výsledkově to bylo kruté,“ usmívá se po 
zkušenosti ze silně obsazených turnajů. 
„Poslední kluci v hlavní soutěži byli kolem 
padesátky šedesátky na žebříčku, tak tak 

Výsledkově to v Jižní 
Americe bylo kruté, 
ale jsem rád, že jsem si 
to zkusil. Trochu jsem 
se osamostatnil a taky 
zjistil, co mě tam čeká 
příště.    

„

NEMĚL NA VÝBĚR

jsem se vešel. Ale jsem rád, že jsem si to 
zkusil; jednak jsem se za ten měsíc  
trošku osamostatnil, zjistil, co mě v Jižní 
Americe čeká příště, a hlavně zblízka viděl 
ty nejlepší. Vím, že když budu dřít, můžu 
hrát jako oni.“ 
 
To je teď první cíl; etablovat se na turnajích 
ITF, potkávat ty nejlepší. A okusit turnaje 
mužů kategorie Futures. „Letos by si jich 
měl Vojta pár vyzkoušet, za rok už bychom 
je mohli s juniorskými kombinovat víc. 
Musí si co nejdřív zvykat na rychlost,  
na mužský tenis,“ říká Hořelka, jenž vede 
Petra už deset let. Šanci zahrát si díky 
volné kartě Prague Open kvituje. „Možná 
je to ještě vysoko, ale každá taková  
zkušenost se hodí.“ 
 
Vojtěch obdivuje Thiema s Nadalem,  
se zaujetím poslouchá jejich názory. 
Herně je ale jeho vzorem Djokovič. Také 
sází na celodvorcový tenis podpořený  
výborným pohybem a solidním podáním. 
„Chci od Vojty aktivní tenis s nápadem, 
využitím momentu překvapení  
a přechodem na síť. Na tom pracujeme,“ 
přibližuje trenér a svěřence chválí: „Má 
disciplínu a jde si za úspěchem,“ říká na 
adresu mladíka, který studuje střední 
školu cestovního ruchu v nedalekém 
Frenštátu. A přestože tenisové cíle má  
vysoké, spolu s trenérem mluví spíš o 
cestě. „Chtěl bych tenisem žít a užívat si 
ho. Velké turnaje, cestování, atmosféru  
na stadionech. A samozřejmě mít  
výsledky, vyhrát nějaký pěkný turnaj…

V dubnu trénoval 
Vojta déle než týden 
na Štvanici

Vím, že když budu dřít, 
můžu hrát jako ti nejlepší, 
říká Vojtěch Petr
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CHUŤ, KTEROU MÁŠ V SOBĚ.
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Niki při letním Tipsport Elite Trophy družstev na Štvanici

Hraje aktivní klučičí tenis, na kurtu stráví klidně celý den a nevypustí jediný míč. V tréninku už trápí i lepší  
a zkušenější hráčky. Má velké cíle a tenis miluje, je pro ni nejvíc na světě. I proto má NIKOLA BARTŮŇKOVÁ (15), 
loňská i předloňská jednička žebříčku ETA U14, velkou šanci, že se jednou prosadí do špičky. 

Nikola Bartůňková úspěšně vplouvá mezi juniorky a zvyká si na ženský tenis

PŘEPÍNAT NENÍ SNADNÉ

V I.ČLTK rozvíjí svůj tenis už pár let,  
i když jejím osobním trenérem byl  
dosud (v TC Spořilov) Richard Dražný  
a na jejích úspěších má velký podíl. „Niki 
už potřebovala změnu, hrála s Richardem 
devět let. Jsem mu ale vděčný za to, co 
pro ni udělal, vím, že ji má opravdu rád,“ 
kvituje spolupráci Nikolin tatínek  
Pavel Bartůňek. 
 
Teď už cizelují talent jeho dcery Jan  
Mertl s Jiřím Hřebcem. Svorně jí vštěpují 
aktivní tenis, pro který má všechny  
předpoklady. I postavu, vždyť už vyrostla 
do 178 centimetrů. Opírá se o výborné 
základní údery, hraje rychle a variabilně, 
nebojí se přechodu na síť. A až se srovná  
se svou výškou, bude ještě lepší. 
 
„Jsem rád, že se Niki posunula do kurtu  
a chce si co nejvíc výměn uhrávat,  
vidím i zlepšení techniky. A výsledky jsou  
povzbuzující,“ říká otec, sám tenisový  

trenér, a naráží na první úspěchy mezi  
juniorkami. Bartůňková se mezi nimi  
etablovala svižně; na jaře hrála semifinále 
„dvojky“ ITF, totéž se jí povedlo na akci  
kategorie 3. Okusila i atmosféru turnaje 
WTA, v půlce dubna získala volnou  
kartu do Istanbulu.  
 
„Na nejlepších turnajích juniorek už je  
to obtížné, od prvního kola těžké zápasy.  
A ženy hrají ještě rychleji, přesněji  
a nedělají tolik chyb. Ale cítím se dobře  
a snad jdu správnou cestou, i když mě ještě 
čeká spousta práce,“ ví nadějná dívka. 
 
Obzory si rozšířila i v Nadalově akademii 
na Mallorce. Na jaře tam na pozvání  
strávila dvakrát po týdnu. „Moc se mi tam 
líbilo, i když to bylo náročné. Krásný areál 
i počasí, dobrý sparing a hodně trenérů 
včetně Toniho Nadala. Několikrát se mnou 
byl na kurtu, nejvíc se mi ale věnoval  
Gabriel Urpi, jeden z hlavních koučů. 

Večer jsem bývala vyřízená; ráno se  
začínalo hodinovou kondicí, po ní dvě  
a půl hodiny na kurtu, odpoledne kratší 
druhá fáze – většinou sparing. Zahrála 
jsem si i s (o rok starší) Filipínkou  
Ealaovou, která je mezi juniorkami třetí  
na světě,“ popisuje Niki a dodává: „Hodně 
se tam zaměřují na pohyb a na spin,  
tyhle dvě věci jsem pilovala nejvíc.“ 
 
Také na Pavla Bartůňka udělala akademie 
dojem od zázemí po nasazení trenérů. 
„Navíc je tam ideální klima. Ale hlavně 
bylo fajn, a zvlášť v téhle době, že jsme 
mohli změnit prostředí. Niki určitě  
prospělo i to, že musela komunikovat 
v angličtině a poznala jiný přístup.“ 
 
I na Štvanici má Bartůňková ideální  
podmínky. Výborné trenéry včetně  
kondičního (Jaroslava Blažka), skvělé  
zázemí i velkou podporu klubu. „Jsme 
spokojeni, všechno funguje, jak má,“ říká 
její otec a kvituje oba trenéry. „Honza 
(Mertl) je výborný na kurtu, pan Hřebec 
má zase ohromné zkušenosti; líbí se mi, 
že z tenisu nedělá takovou vědu. Zvlášť  
u holek je to důležité, občas jsou  
zbytečně přemýšlivé,“ usmívá se. 
 
Plán příštích měsíců je logický: mix  
juniorek a turnajů žen. Niki potřebuje  
vyšplhat co nejvýš na žebříčku ITF, aby 
mohla hrát grandslamy, ale i mezi ženami, 
aby se dostávala do hlavních soutěží 
menších akcí a mohla plánovat program. 
Tím spíš jí přijdou vhod volné karty,  
ať už do kvalifikace v Istanbulu nebo  
do „pětadvacítky“ na Štvanici. „Jenom 
není snadné neustále přepínat mezi  
juniorkami a turnaji žen. Niki si ale musí 
na ženský tenis zvykat. Hodně jí pomohly 
loňské domácí turnaje. Získala na nich 
zkušenosti, které by jinak nabírala roky,“  
je přesvědčený tatínek, který na cestu 
dcery bedlivě dohlíží.
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Linda Nosková při jednom z letních turnajů

Nemá jen talent, ale taky nadšení pro tenis, obětavé rodiče, kteří se kvůli ní neváhali přestěhovat, výborné  
podmínky v Přerově a teď i zkušeného trenéra Tomáše Krupu. Šestnáctiletá LINDA NOSKOVÁ netají, že prahne 
po úspěšné kariéře. A do letošní sezony vykročila velmi úspěšně.

Z pěti „patnáctek“ žen dvě (bratislavské) 
vyhrála, jednou byla ve finále a jednou 
v semifinále! Start jako hrom, vždyť loni  
si mezi ženami zahrála jen domácí  
„covidové“ turnaje. „Je šikovná a pracovitá, 
ale co je asi nejvíc fajn – ten míč se  
od ní krásně odráží. Neznám jiné holky,  
kterým to tak letí; hraje ohromně čistě, 
má velmi dobré oko,“ přibližuje Krupa, 
který s Lindou spolupracuje teprve  
od prosince. Hned první výsledky  
ale stály za to. 

Míč se od ní krásně  
odráží. Neznám jiné 
holky, kterým to tak letí; 
hraje ohromně čistě, 
má velmi dobré oko. 
 
Tomáš Krupa 

   

„

Talentovaná Linda Nosková má skvělé zázemí a k tomu trenéra Krupu

Nosková začínala s tenisem doma  
ve Valašském Meziříčí, později hrála  
v Rožnově a v Trojanovicích Na Dolině.  
To už do jejího života vstoupily rady  
Jaroslava Machovského; ten jí domluvil  
i tréninky s maminkou Martiny  
Hingisové Melanií. 
 
„Hodně mě ovlivnila a pomohla mi 
s technikou. Hrála se mnou Na Dolině, 
nebo jsem za ní jezdila jednou měsíčně 
na týden do Švýcarska. Zatrénovala jsem 
si díky tomu i s Martinou nebo Belindou 
(Bencicovou),“ říká Linda. Teď už patří  
do Přerova, kam se s rodiči před třemi  
lety přestěhovali. „Jsem našim vděčná.  
Předtím jsem kvůli tenisu pořád dojížděla; 
na Dolinu jsem to měla čtyřicet minut,  
do toho škola, celý den rozbitý.  
Slábl i sparing, a tak zase zaúřadoval  
pan Machovský,“ naráží na doporučení 
změnit prostředí.  
 
Už jako čtrnáctiletá o sobě dávala  
hodně nahlas vědět; v roce 2018 vyhrála 
dvouhru i čtyřhru na ME v Mostě i na  
prestižním turnaji Tim Essonne ve Francii, 
zahrála si finále v Tarbes, s Lindou  
Fruhvirtovou vyhrály ME družstev  
a na MS došly do finále! Teď už poznává 
ženský tenis – a úspěšně. Především  
oba bratislavské triumfy jí zvedly  
sebevědomí, i když potřebovala i štěstí. 
„Na první patnáctku jsem se dostala díky 
juniorskému žebříčku (ITF 19 – pozn.),  
ale na druhou už ne. Jenomže poslední 
holka v turnaji byla covid pozitivní,  
na poslední chvíli vypadla a já dostala 
Special Exempt,“ popisuje Linda. 
 
Úspěchy ji vystřelily z tisící na 695. příčku 
žebříčku WTA. Mezi juniorkami proto už 
plánuje jen grandslamy a chystá se sbírat 
body na turnajích žen. Adaptace jí, zdá se, 

HRÁT JAKO SERENA

problémy nedělá. „Na začátku jsem  
trošku bojovala s returnem, ale už jsem  
si na větší razanci zvykla. V čem ještě je 
rozdíl? Hráčky jsou chytřejší a umějí  
některé věci lépe využívat,“ popisuje 
Linda. Vyšším nárokům se snaží  
přizpůsobit. „Trénuju dvoufázově,  
s kondičním trenérem Tomášem Jelínkem 
pracujeme na pohybu, ten potřebuju 
zlepšit,“ ví hráčka, která obdivuje  
atletickou připravenost Monfilse a tenis 
Sereny Williamsové. „Chtěla bych hrát  
podobně jako ona. Snažím se útočit,  
nechci nechat soupeřku zkazit nebo  
to zabít,“ přibližuje.  
 
Zasvěcení říkají, že má drajv a umí  
vycítit moment, kdy zaútočit, že dokáže 
reagovat, měnit rytmus; to ji dělá  
výjimečnou. Trenér Krupa má pro Lindu 
jasný plán: „Musí se otrkat, odehrát co 
nejvíc zápasů – pokud to tedy situace  
dovolí. A co nejvíc se posunout na  
žebříčku, aby mohla hrát větší turnaje, 
protože patnáctky jsou peklo, i kvůli  
některým destinacím,“ vysvětluje. 
 
Jednu z prvních šancí zahrát si  
o stupínek výš by měla mít Nosková  
díky volné kartě při Prague Open. „Těším 
se. Domácí turnaj je vždycky fajn a taky 
chci poznat rozdíl mezi patnáctkou  
a pětadvacítkou; konkurence bude  
asi mnohem větší.“ 
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Pochopitelně bych  
měl rád vlastní turnaj, 
ale koupit licenci by 
bylo nesmírně drahé, 
mluvíme o třech  
milionech dolarů. 
                       

„

www.pragueopen.orgROZHOVOR

NA GRANDSLAM 
KLIDNĚ VSAĎTE

Půlmilionový turnaj 
WTA Ostrava Open 
chceme zopakovat, 
říká Tomáš Petera

Ač doba covidová, TOMÁŠ PETERA (50) je aktivní a úspěšný na všech frontách. Loni v říjnu přivezl do Ostravy 
špičkový světový tenis v podobě turnaje WTA Premier. Letos v únoru hrála Karolína Muchová, které pomáhá  
na cestě mezi elitu, semifinále Australian Open. Podobně se daří basketbalistům Nymburka, klubu, jehož je  
spolumajitelem; toho času se těší na prestižní turnaj Final Eight Ligy mistrů. Jednou ze zastávek úspěšné  
cesty je i Prague Open – promotérem turnaje ITF je právě Perinvest.

Karolína Muchová vám musí dělat radost. 
„Dělá, jde správnou cestou.  
Já si hlavně přeju, aby byla zdravá,  
protože úrovní svého tenisu na špičku 
má. Má i vynikajícího trenéra, skvělý tým  
a hlavně sama moc dobře ví, co chce. 
Věřím, že když bude fit…“ 
 
Vyhraje grandslam?  
„Jednou ho vyhraje, na to klidně vsaďte.  
Může být v absolutní špičce. A nemusí to  
skončit jedním velkým titulem.“ 
 
Teď zřejmě získáte k Muchové  
a Martincové, které prožívají  
nejúspěšnější měsíce kariéry, další  
zajímavou hráčku – mladičkou Nikolu 
Bartůňkovou. 
„Loni na jaře se mě Vláďa Šavrda ptal  
na její možnou podporu. Začal jsem si  
Nikoly víc všímat, vzal ji na turnaje  

Tomáš Petera v hledišti při turnaji Ostrava Open 2020, který se musel obejít bez diváků

Tipsport Elite Trophy a zjistil, že má  
potenciál a je dobrý důvod ji podpořit  
a zkusit jí pomoct. Líbí se mi na ní hlavně 
dvě věci; jednak hrozně moc chce, 
je zaťatá a pracovitá. A její tenis není 
monotónní, dokáže hrát variabilně.  
Na svůj věk toho umí celkem hodně.  
A co ještě je důležité: má výborné zázemí. 
Rodina za ní stojí, tatínek tenisu rozumí,  
vědí, co dělají.“ 
 
Pokud jde o turnaje – jaké máte ambice? 
„V říjnu chceme zopakovat turnaj WTA 
Ostrava Open, opět s půlmilionovou  
dotací.“ 
 
A budoucnost? 
„Pochopitelně bych měl rád vlastní  
turnaj, ale koupit licenci by bylo  
nesmírně drahé, mluvíme o třech  
milionech dolarů. Ale protože mě to  

láká, zjišťuji možnosti. Ostravský turnaj  
je stále svým způsobem „půjčka“  
od APG, která vlastní jeho licenci,  
ale možná se časem posuneme jinam.  
V každém případě mluvím o turnaji WTA, 
protože síla našeho tenisu je v ženách. 
Platit turnaj ATP, na kterém si nezahraje 
jediný Čech, by nedávalo smysl.“ 
 
Jak se vůbec organizují akce v téhle 
divné době? 
„Hůř než kdykoli dřív. Jsou organizačně  
i finančně náročnější, především kvůli 
nutnosti vybudování „bubliny“. Sponzoři 
se neshánějí nejlépe, navíc je třeba  
počítat s rizikem, že se bude hrát úplně 
bez diváků. Ale věřím, že budoucnost 
existuje, že kdybychom překlenuli první 
dva roky, v těch dalších by turnaj mohl 
začít být rentabilní.“ 
 
Pokud jde o turnaje, myslíte, že se letos 
svět vrátí téměř do normálu? 
„Věřím, že jich bude dost. V termínovém 
kalendáři ale sehraje roli olympiáda  
a klíčová bude situace v Číně, kde se 
hraje od US Open do Masters většina  
velkých turnajů. Zatím visí otazník nad 
tím, co se podaří promotérům s tamní 
vládou vyjednat, bude-li vůle k určitým 
výjimkám. Například pokud jde  
o cestování bez nutnosti karantény,  
protože turnaje nejsou jen v Číně,  
ale i jinde v Asii.“  
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Už žádné jeřáby tyčící se k nebi jako  
nechtěné kulisy areálu, žádný hluk  
sbíječek, prach ani nevzhledná ohrada  
lemující oblouky. Viadukt s nádhernou  
pískovcovou „fasádou“ se vyloupl v plné 
kráse, je z něj skutečná ozdoba. Krom 
toho je na Štvanici konečně znovu dost 
místa na parkování. 

Druhý nejstarší most v Praze a vůbec 
první železniční most přes Vltavu měří 
1 120 metrů a byl postaven v letech 
1845–1849; je tedy ještě o půlstoletí starší 
než I.ČLTK. Jeho generální rekonstrukce 
probíhala kvůli téměř havarijnímu stavu 
mostní konstrukce od léta 2017. Z vnějšku 
je vidět jen nový kabát – pískovcové 

kvádry po hloubkovém čištění a částečné 
výměně za nové (ty se dovážely z Německa 
a před uložením byly opracovány do  
totožného tvaru jako původní) doslova 
září. Viadukt je ale zgruntu nový i uvnitř. 
 
Kdo je na Štvanici jako doma, ten mohl 
(ba musel) sledovat práce zblízka  

Z RUINY ZNOVU 
OZDOBA

Některé oblouky  
Negrelliho viaduktu  
kameníci zcela  
rozebrali a znovu  
vystavěli

Možná to nebyl až takový balvan, ale pořádný kámen určitě. Všechny, kdo mají co do činění s tenisovým  
ostrovem, především členy I.ČLTK a turnajové promotéry, tížil dlouhé tři roky! Teď už je to minulost, rekonstrukce 
Negrelliho viaduktu skončila. 

DOTÝKÁ SE NÁS

Uprostřed budování; vlevo ještě obnažené oblouky, vpravo už betonová deska
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a kontinuálně. A tak viděl například  
postupné rozebírání oblouků, z nichž  
některé zcela zmizely a poté byly vystavěny 
od základů znovu. Kameníkům pomáhalo 
při jejich demontáži tzv. podskružení, 
tedy podepření dřevěnou nebo ocelovou 
konstrukcí. Na fotografiích je vidět, že se 
při jejich tvorbě tesaři zapotili. 
 
Do nitra mostu a na většinu dalších prací 
bylo ale vidět jen z ptačí perspektivy,  
respektive z poslední řady velkého centru. 
Stručně řečeno: po odstranění kolejí,  
odtěžení svršku a opravě klenbových  
oblouků se most zaizoloval, stavaři  
provedli zásyp pórovitým betonem  
a navrch položili finální desku. Na té  
pak znovu vybudovali železniční svršek. 
 
„Viadukt teď vypadá opravdu pěkně,  
důstojně, jako památkově chráněný  
objekt. A je dobře, že správa železnic  
čtyřiadvacet hodin denně dává pozor, 
aby ho neponičili sprejeři,“ říká k výsledku  
tříletého snažení stavařů a kameníků  
generální manažer I.ČLTK a ředitel  
ATP Challengeru Vladislav Šavrda.  
Nejvíc ho ale těší konec veškerých  
omezení a všudypřítomných záborů  
znesnadňujících parkování a příjezd,  
nota bene v době, kdy probíhala  
nástavba malého centru. „Teprve teď  
můžeme po třech letech říct, že je  
doopravdy hotovo.“

www.pragueopen.orgDOTÝKÁ SE NÁS
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Některé oblouky na začátku rekonstrukce zcela zmizely...

...a díky dřevěnému podskružení pak znovu vyrostly

Negrelliho viadukt stojí déle  
než 170 let a po rekonstrukci 
znovu zazářil v plné kráse 
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ČESKÝ TENISOVÝ SVAZ

Děkujeme 
za podporu

www.cztenis.cz

Generální partner
Českého tenisového svazu
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