Rozhovor s generálním ředitelem společnosti Rieter CZ Janem Lustykem
Pondělí, 16 Červenec 2012 18:06

Duchovní otcem Rieter Cupu je ing. Jan Lustyk, generální ředitel společnosti Rieter CZ Ústí nad
Orlicí, která je titulárním sponzorem turnaje. Byl to on, kdo v roce 1995 přivedl tento tenisový
turnaj na svět.

Rieter Cup jako srdeční záležitost

Začátky byly zřejmě o něčem jiném, mimo jiné pro to, že první dva ročníky Rieter Cupu
neměly statut domácího mistrovství.

„Ano, to je pravda. První ročníky měly statut turnajů kategorie A, tomu odpovídaly celkové
finanční dotace, organizace a doprovodný program turnajů. Zlom přišel v roce 1997, kdy jsme
uzavřeli smlouvu s Českým tenisovým svazem a poprvé jsme uspořádali mistrovství České
republiky mužů a žen. V roli pořadatele se od té doby vystřídalo několik společností, ředitelem
šampionátu byl vždy Vladimír Vaněk.“

Ten byl letos poprvé současně pořadatelem turnaje, jak a proč k tomu došlo?

„V závěru loňského roku nám majitel společnosti RC Sport Vlastislav Přeček oznámil, že své
aktivity přesouvá do jiné oblasti a že tudíž nebude Rieter Cup pořádat. Hledali jsme řešení a
myslím, že jsme zvolili to nejlepší. Vladimír Vaněk získal během šestnácti let spoustu
zkušeností a kontaktů, o turnaji ví všechno.“

Co pro vás osobně znamená Rieter Cup?

„ Přiznávám, že je pro mne srdeční záležitostí. Když jsme v roce 1995 začínali, v životě by mne
nenapadlo, že celkem šestnáctkrát uspořádáme v Ústí nad Orlicí mistrovství České republiky v
kategoriích mužů a žen. Stálo nás to spoustu úsilí, ale i finančních prostředků, vždyť jenom na
odměnách pro nejlepší hráči a hráčky bylo za tu dobu rozděleno téměř osm milionů korun. Na
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Rieter Cup se každý rok těším a když to jde, na kurtech jsem každý den. Mám rád doprovodný
program, na jehož akcích se potkávám s přáteli a známými.“

Co vám během uplynulých ročníků utkvělo nejvíce v paměti?

„To je velmi těžká otázka. Asi bych se musel vrátit do roku 1997, kdy turnaj postihly povodně a
finálové utkání dvouhry mužů jsme dohrávali až v září. Tehdy teprve devatenáctiletý Radek

Štěpánek v něm prohrál se zkušeným Jaroslavem Bulantem. Také v dalších letech se v Ústí
nad Orlicí představila řada tenistů a tenistek, kteří se vzápětí prosadili ve světovém měřítku.
Mám na mysli Jana Hájka, Lukáše Dlouhého, Jana Hernycha, Lukáše Rosola a samozřejmě
Petru Kvitovou. Nepochybuji o tom, že i mezi současnými mladými hráči a hráčkami vyrůstá
někdo, kdo půjde ve stopách svých známých předchůdců.“

Jak se vám zamlouvala sportovní úroveň letošního Rieter Cupu?

„Velmi dobrou úroveň měla mužská dvouhra, v níž se představili dva hráči, kteří před několika
málo lety figurovali v první světové stovce. Jan Hernych a Ivo Minář potvrdili, že jsou stále
kvalitními tenisty. Škoda, že Hernych kvůli zranění nemohl nastoupit k semifinálovému utkání.
Byl papírovým favoritem a zřejmě by došlo na očekávané finále s Minářem, který měl cestu za
titulem trochu usnadněnou. Jsem rád, že Ivo Minář krátce po Rieter Cupu vyhrál kvalifikaci na
turnaji ATP ve Švédsku a nechybělo mnoho, aby postoupil do třetího kola. Dvouhra žen měla
mnohem slabší úroveň.“

Svým způsobem velmi slušnou reklamu udělal Rieter Cupu Lukáš Rosol, který letos ve
Wimbledonu velmi překvapivě vyřadil Rafaela Nadala.

„To byla opravdu sportovní senzace. Rosol předvedl v pátém setu fantastický tenis, v tu chvíli
by zřejmě porazil každého soupeře. Bylo příjemné poslouchat, že loňský mistr republiky porazil
jednoho z nejlepších světových tenistů.“
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Jak se daří společnosti Rieter CZ a jaké jsou její další sponzorské aktivity?

„Po celokoncernovém odstoupení od automobilových aktivit se soustředíme na vývoj, výrobu a
prodej strojů pro textilní průmysl, přesněji pro přádelny. Klíčové pro nás bylo zavedení nového
stroje pro tryskové předení do výroby. Vloni jsme měli, myslím v novodobé historii firmy, to
znamená od roku 1994, rekordní výsledky. Letošní rok nebude rekordní, nicméně objektivně to
bude velmi dobrý rok. Naše společnost podporuje tenisové Mistrovství ČR mužů a žen, ale také
mezinárodně známou a uznávanou Kocianovu houslovou soutěž. Pomáháme i v jiných
oblastech, nemocnici v Ústí nad Orlicí jsme finančně pomohli k nákupu laparoskopické věže,
kterou využívá chirurgické a porodnické oddělení.“

Bude se tenisový šampionát nadále hrát v Ústí nad Orlicí?

(smích) „Tuto otázku slýchávám často, téměř každý rok. Odpověď je závislá na několika
faktorech. V první řadě na smluvní spolupráci pořadatele, tedy společnosti Vaněk Agency, s
Českým tenisovým svazem, se společností Rieter CZ, s městem Ústí nad Orlicí a s ústeckým
tenisovým klubem. Od toho se může odvíjet všechno další, zejména naplnění rozpočtu. Pokud
bude na všech stranách dobrá vůle, snaha spolupracovat a pokud se pořadateli podaří zajistit
dostatek finančních prostředků, může tenisový Rieter Cup v Ústí nad Orlicí pokračovat.“

Umíte si představit jinou variantu?

„Samozřejmě, i když bych byl rád, kdybychom pokračovali. Je možné, že české mistrovství
uspořádá někdo jiný v jiném městě. Je možné, že naše společnost podpoří jinou významnou
sportovní akci.“

3/3

