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SPORT | Východní Čechy
O body do žebříčku ATP se bude hrát i za rok
Podruhé hráli ve
východních Čechách
tenisté o body do
světového žebříčku
ATP. V Pardubicích
a v Ústí nad Orlicí se
odehrály dva díly
turnaje Rieter Open.
JAROMÍR FRIDRICH

Ústí nad Orlicí – Základní
kámen kvalitního turnajového tenisu v našich krajích
položil dnešní generální
ředitel firmy Rieter
CZ Jan Lustyk, který
v roce 1995 inicioval založení tradice Rieter Cupu.
Ten se o dva roky
později stal mistrovstvím České republiky mužů a žen,
na kterém mj. hráli Radek Štěpánek, Petra Kvitová,
Lukáš Rosol, Lucie Hradecká
a další. V loňském roce došlo k dalšímu posunu, když
byl turnaj zařazen do kalendáře Mezinárodní tenisové federace ITF a v kategorii Futures figuruje jako
Rieter Open, který se hraje
na dvou místech – nejdříve
v Pardubicích a pak v Ústí
nad Orlicí.
V čele turnaje stojí už
od roku 1997 jeho ředitel
Vladimír Vaněk (na snímku), někdejší sportovní novinář a dnes majitel Agen-

tury Vaněk Agency, která je
pořadatelem.
Proč se letos v rámci minisérie Rieter Open uskutečnily
dva turnaje s rozdílnou
dotací?

Na začátku je třeba zmínit, že vloni se v Pardubicích i v Ústí nad Orlicí
uskutečnily turnaje s dotací
15 tisíc dolarů. Letos Mezinárodní tenisová federace
ITF provedla reorganizaci,
do úvahy připadaly turnaje
s dotací 10 nebo 25 tisíc
dolarů. Organizátoři pardubického turnaje se rozhodli pro pětadvacítku, já jsem pro
turnaj v Ústí nad
Orlicí přihlásil
desítku. Existovalo pro to několik dobrých důvodů. Po loňském
turnaji jsme byli
oprávněně kritizováni za
špatný stav některých kurtů
a tribuny. Nemělo smysl mít
velké oči, místo toho jsme
se soustředili na odstranění
nedostatků. Myslím, že se
nám to vyplatilo.
Druhý ročník turnaje Rieter
Open patří minulosti,
a tak se nabízí srovnání
s loňskou premiérou.
Jak dopadne z pohledu sportovní úrovně?

Pardubická pětadvacítka
měla logicky silnější obsazení, nicméně také v Ústí
nad Orlicí byl k vidění kva-

litní mezinárodní tenis.
Diváky nadchl dramatický
zápas druhého kola Minář –
Kellovský, vysokou kvalitu
měly duely Kellovský – Siringo, nebo Šafránek – Ignatik. Vloni byli v Ústí tři
nejvýše nasazení hráči
Mertl (ATP 229.), Ekvádorec
Escobar (282.) a Švýcar Laaksonen (289.). Letos to byli
Staněk (263.), Bělorus Ignatik (288.) a Šafránek (377.),

čety. Pozitivní změnou
k lepšímu byla oprava
tribuny, i když proběhla za
pět minut dvanáct. Věřím,
že celkové hodnocení
turnaje ze strany supervizora bude příznivější než
před rokem.

Možná i pro to, že organizátoři v Ústí nad Orlicí tradičně
pořádají několik doprovodných akcí.

přičemž na poslední chvíli
se odhlásil Šátral (269).
Je zřejmé, že jde o naprosto
srovnatelná čísla. Na kdyby
se nehraje, ale neodpustím
si malou poznámku.
Kdyby přijel do Ústí Šátral
a v prvním kole nevypadl
Staněk, patřil by náš turnaj k nejlépe obsazeným
desítkám.
Do jaké míry jste byl
spokojen s organizací turnaje a s jeho technickým
zajištěním?

Trochu jsem
to naznačil v
závěru své od-

povědi na
první otázku.
Vyšlo nám počasí,
i díky tomu všechno
probíhalo bez větších
zádrhelů. Po zásahu ITF
supervisora Jiřího Adamovského se v průběhu
turnaje podařilo zlepšit
kvalitu kurtu číslo jedna,
poděkování patří mladým klukům z technické

Je to pravda, stejné to
bylo při osmnáctiletém
pořádání Rieter Cupu.
Prakticky hned druhý
turnajový den pořádáme party pro hráče,
tradiční je přijetí
u starosty města.
Prestiž této akce letos pozvedla přítomnost velvyslance
Švýcarské konfederace v České republice Markuse Alexandra Antoniettiho.
Co bylo podle vašeho
mínění největší kladem
letošního ročníku
a naopak, co mu třeba
chybělo?

Slušné hráčské
obsazení, hladký

SEMIFINALISTA. Devatenáctiletý český tenista Dominik Kellovský hrál v letošním ročníku turnaje
Rieter Open v Ústí nad Orlicí dobrý tenis, probojoval se do semifinále. Foto: Lukáš Březina

průběh turnaje, počasí a
spokojenost většiny hráčů.
Škoda, že se na turnaji nakonec neobjevili hráči Mertl,
Šátral a Pospíšil.
Naplňují se vaše předpoklady
po rozhodnutí přejít
z mistrovství republiky na
turnaj kategorie Futures?
Nebo je něco, co zůstalo
za očekáváním?

Myslím, že ano. Domácí
šampionát měl v posledních
letech, hlavně v kategorii
žen, sestupnou úroveň.
Obsazení mužského turnaje
Rieter Open je výrazně silnější. Nevím, jestli to zůstalo za očekáváním, ale jedna
věc je jistá. Výrazným způsobem se proměnil celkový
charakter turnaje, přesněji
jeho společenská stránka.
Tady nám při doprovodných
akcích ženský element poněkud schází…
Jaká bude nejbližší budoucnost tohoto prestižního
turnaje? Zůstane na úrovni
10 000 dolarů nebo udělá
krok k pardubickým 25 000
dolarům?

Dochází k další reorganizaci ze strany Mezinárodní
tenisové federace. Desítky
definitivně končí, pořadatel
může zvolit turnaj s dotací
15 nebo 25 tisíc dolarů.
Nechci předbíhat, ale
s ohledem na možnosti
a prostředí, ve kterém se
pohybujeme, to vidím spíše
na patnáctku.
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OBJEDNÁVAT MŮŽETE POMOCÍ SMS
na čísle 902 11 ve tvaru DEN mezera DOTYK
mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera
ADRESA mezera PSC.
Cena SMS služby včetně doručení do schránky je 89 Kč vč. DPH. Ve zpětné sms obdržíte potvrzení.
Objednací SMS jsou zpoplatněny podle běžného tarifu vašeho mobilního operátora.
1001239167_AZ

Službu technicky zajišťuje ATS Praha, infolinka 296 363 199 v pracovní dny 8:00–17:00, www.platmobilem.cz

