Sázka na mezinárodní mužský tenis
Pondělí, 20 Duben 2015 10:55

Dvacet let a dost, řekli si v Ústí nad Orlicí, kde tak dlouho pořádali tenisový turnaj Rieter Cup.
Na letošní rok si úspěšní organizátoři připravili novinku v podobě mezinárodního turnaje mužů
RIETER OPEN. Titulárním sponzorem zůstává orlickoústecká společnost Rieter CZ, a tak jsme
k rozhovoru pozvali jejího generálního ředitele Jana Lustyka.

Na území regionu se bude poprvé hrát o body do světového žebříčku ATP
Dvě desetiletí, to je poměrně dlouhá doba. Možná nebude od věci si na začátku
připomenout zrod tenisového turnaje Rieter Cup.

„V roce 1994 prošla naše firma úspěšnou privatizací, tehdy jsme přemýšleli o tom, jak firmu
vhodným způsobem propagovat. Jak přesvědčit veřejnost, že firma existuje a funguje. A
současně tím odpovědět na různé spekulace o jejím údajném konci. O rok později, kdy si
koncern Rieter připomínal 200. výročí své existence, se uskutečnil první ročník Rieter Cupu.
Tehdy to byl turnaj kategorie A, v následujícím roce se hrál turnaj kategorie A s hvězdičkou.“

Od roku 1997 se hrál Rieter Cup s přívlastkem domácího mistrovství mužů a žen. Jak k
tomu došlo?

„Nabídka přišla od tehdejšího vedení Českého tenisového svazu v čele s Janem Kodešem a
Karlem Papouškem. V podstatě jsme přebírali štafetu od Poděbrad. Asi nikoho z nás tehdy
nenapadlo, že budeme české mistrovství pořádat osmnáct let. V roce 1997 se naplno rozběhla
spolupráce s mým dlouholetým kamarádem Vladimírem Vaňkem, který byl od tohoto roku
ředitelem a v posledních letech i pořadatelem Rieter Cupu.“
1. jakou základní vizí jste do pořádání tenisového šampionátu společně vstupovali?

„Od začátku jsme tvrdili jednu věc, že pořádáme turnaj pro mladou nastupující tenisovou
generaci. Většinou začínající tenisté a tenistky získávali na domácím mistrovství cenné
zkušenosti. Ti úspěšnější si mohli na Rieter Cupu vydělat slušné peníze, které dále mohli
investovat do svého dalšího tenisového rozvoje.“
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Na který ročník Rieter Cupu vzpomínáte nejraději?

„To je složitá otázka. Velmi zajímavý byl hned jeho první ročník, který se stal nejdelším
turnajem v historii českého tenisu. Finálové utkání mezi Jaroslavem Bulantem a Radkem
Štěpánkem bylo rozehráno v červenci 1997 a po ničivých povodních bylo dohráno až v září.“

Právě Štěpánek hrál v Ústí nad Orlicí na začátku své skvělé kariéry. Na Rieter Cupu se
však představila řada později známých tenisových jmen.

„To je pravda. Z tenistek musím jmenovat reprezentantky Petru Kvitovou a Lucii Hradeckou, z
tenistů reprezentanty Jana Hájka, Lukáše Rosola a Ivo Mináře.“

Nechme vzpomínání a pojďme k současnosti. Kdo přišel s nápadem uspořádat v Ústí
nad Orlicí mezinárodní tenisový turnaj?

„S Vladimírem Vaňkem jsme o tom uvažovali delší čas. Nelíbila se nám snižující sportovní
úroveň domácího tenisového šampionátu, to platilo především o soutěži žen. Chtěli jsme
uspořádat kvalitnější turnaj, na kterém by se hrálo nejen o slušné peníze, ale hlavně o body do
světového žebříčku ATP. Vsadili jsme na mužský tenis, na turnaj kategorie Futures. Podle
pravidel Mezinárodní tenisové federace se musí bezprostředně za sebou hrát tři turnaje s dotací
10 tisíc dolarů, nebo dva turnaje s dotací 15 tisíc dolarů. Rozhodli jsme se pro druhou variantu a
domluvili se na spolupráci s pardubickým tenistou a trenérem Davidem Novákem, jehož
společnost bude organizovat turnaj v Pardubicích.“

Jaké jsou termíny obou mezinárodních turnajů?

Od 20. do 27. června se bude hrát Rieter Open Pardubice, od 27. června do 4. července se
uskuteční Rieter Open Ústí nad Orlicí. Rád bych zdůraznil, že podobné mezinárodní turnaje se
ještě nikdy na území našeho regionu nehrály.“
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Kolik hráčů se obou turnajů zúčastní a kolik jich přicestuje ze zahraničí?

„Oba turnaje budou zahájeny kvalifikacemi, v nichž bude hrát vždy 64 tenistů. V hlavní soutěži
se ve dvouhře představí 32 hráčů, v deblu změří síly šestnáct dvojic. Je velmi pravděpodobné,
že minimálně polovina tenistů na obou turnajích bude z ciziny.“

Věříte, že turnaj bude mít vyšší sportovní úroveň než domácí šampionát?

„Jsem o tom přesvědčený, to je jisté.“

Jak se k turnajům staví Pardubický kraj a obě města, v nichž se bude hrát?

„Absolutorium zaslouží hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který převzal nad oběma
turnaji záštitu. Pan hejtman si dobře uvědomuje, že podobná sportovní akce tady ještě nikdy
nebyla. Město Ústí nad Orlicí náš turnaj rovněž finančně podporuje. Otazník visí nad
Pardubicemi. Pokud vím, městské zastupitelstvo žádost organizátora o finanční podporu v první
fázi zamítlo.“

Společnost Rieter CZ se profiluje nejen v oblasti sportu, ale výrazným způsobem
podporuje sociální sféru a kulturu.

„Ano. Každoročně věnujeme částku 100 tisíc korun Orlickoústecké nemocnici. Patříme mezi
hlavními partnery Festivalu Kocianovo Ústí a Kocianovy houslové soutěže, podporujeme
Smetanovu Litomyšl a řadu dalších kulturních a sportovních akcí. Naše firma se tímto
způsobem profiluje ve městě a regionu, ve kterém působí.“
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