
 
 
 
 
 
 

Historie a současnost 

 

Tenis se začal v Domažlicích hrát v roce 1903, i když zatím nepříliš organizovaně. Do 2. 
světové války zde na různých místech bylo postaveno celkem 10 kurtů. V době okupace byl 
rozvoj tenisu v Domažlicích přerušen a po ní se tenis hrál už jen na dvou kurtech za 
fotbalovým hřištěm na Střelnici. Při rekonstrukci fotbalového stadionu v roce 1951 byly i tyto 
poslední 2 dvorce zrušeny, což znamenalo zastavení vývoje na dalších 7 let… O 
znovuvzkříšení tenisu v Domažlicích se v roce 1958 kromě jiných nejvíce zasloužili pánové 
Svaťa Böhm, Richard Neužil, Stanislav Volák starší, bratři Jiří a Jaroslav Wuchterlovi, Rudolf 
Schafer … 
Tenisový areál jak jej známe dnes, vznikl v roce 1959 a v roce 2010 prošel rozsáhlou 
rekonstrukcí, jejímž hlavním investorem byl vlastník pozemků - Město Domažlice. Výsledkem 
je krásný a moderní komplex s 6 kvalitními kurty včetně závlahového systému, oplocení a 
chodníků. Z vlastních zdrojů pak oddíl opravil sociální zařízení a provedl úpravu exteriéru 
klubovny, zatravnění některých ploch apod.  
Od roku 1958 byl dlouhou dobu předsedou oddílu pan S. Böhm, po něm pak F. Winzig (1970-
72), S. Volák (1972-80), P. Faschingbauer (1981-97) a V. Bufka (1998-2007). Od roku 2008 je 
v čele oddílu současný předseda Luděk Hlavatý. 
 
Domažlický tenis má za sebou i velmi bohatou sportovní historii a na zdejších dvorcích se 
prezentovala v některém z mnoha turnajů celá řada ve své době nejlepších českých tenistů a 
tenistek, například Hana Mandlíková, Věra Suková, Tomáš Šmíd, Jan Kukal, Tomáš Zíb a další. 
Místní klub také vychoval spoustu vynikajících hráčů a hráček, z nichž někteří získali tituly 
mistrů republiky a pohybovali se na špičce v republice či kraji. Například Vlasta Voláková 
patřila v sedmdesátých letech minulého století k nejlepším hráčkám v republice a hrála řadu 
let nejvyšší domácí soutěž za tehdejší RH Praha a VSŽ Košice. Významných individuálních 
úspěchů dosáhli i sourozenci Rostislav a Nataša Piskáčkovi. Rosťa zatím jako jediný 
odchovanec dokázal vyhrát Pardubickou juniorku, Nataša se na sklonku kariery stala mistryní 
světa do 40 let. Oba také hráli po emigraci v 80. letech minulého století mnoho let a úspěšně 
německou Bundesligu. Dalšími  vynikajícími hráči z domažlické „líhně“, kteří se stali mistry 
republiky, jsou Petr Bufka, Jan Říha a  Pavel Říha a úspěšnými byli například i Václav Jung,  
Pavel Faschingbauer, Jana Pokšteflová, Tomáš Jung… 
 

Na konci roku 2014 se domažličtí tenisté na své valné hromadě rozhodli pro osamostatnění a 
vystoupení z Tělovýchovné organizace Jiskra Domažlice, která sdružovala většinu sportovních 
oddílů v Domažlicích. Nově založený klub nese název LTC Domažlice, z.s., a stal se 
nástupnickou organizací bývalého oddílu Jiskra Domažlice. Všichni domažličtí hráči i hráčky 
tedy od roku 2015 hájí barvy nového klubu LTC Domažlice a pod tímto názvem také probíhají 
veškeré turnaje a ostatní akce pořádané na domažlických kurtech.  
 



V současné době má domažlický klub přibližně 160 aktivních členů, z nichž je okolo 60 
registrovaných hráčů a hráček. Hraje zde celkem 8 závodních družstev a klub má zastoupení 
ve všech věkových kategoriích - dospělí, dorost, starší žáci, mladší žáci, baby-tenis a mini-
tenis. Družstvo „A“ dospělých reprezentuje domažlický tenis dlouhá léta v divizi, s výjimkou 
roků 1996, 1997 a 2015, kdy působilo dokonce ve 2. lize. Rezerva dospělých (družstvo B) 
hraje oblastní přebor I. třídy. Družstva mladšího i staršího žactva nastupují v nejvyšší oblastní 
soutěži tzv. Junior Tour. Ostatní družstva hájí barvy LTC Domažlice taktéž v oblastních 
přeborech. 
 
LTC Domažlice pořádá každoročně celou řadu turnajů a akcí jak pro závodní, tak i 
neregistrované hráče. Nejdelší tradici má „Přebor Chodska – Memoriál S. Böhma“ mužů, 
který se v roce 2016 konal již po 58., což jej řadí mezi vůbec nejstarší turnaje v republice. 
Mezi další dlouhodobě úspěšné a populární akce patří dále i „Memoriál R. Schafera“ starších 
žáků a dorostenecký turnaj „O chodský čakan“. Vedení klubu myslí i na ty nejmenší a proto i 
letos uspořádá další ročník turnaje pro mladší žáky a žákyně „O pohár předsedy“ a celkem 4 
turnajů pro kategorie baby- a mini-tenis, což jsou děti ve věku 9 let a mladší. 
 
Domažlický klub se snaží podporovat i jiné než závodní aktivity. 
Pro neregistrované je již tradičně připravena celoroční série turnajů čítající dohromady 
kolem 15 akcí a zakončená slavnostním vyhlášením a dále různé turnaje rodinných dvojic, 
apod. Přestože závodní hraní bylo, je a bude pro LTC Domažlice vždy hlavní prioritou, chce 
klub zároveň nadále podporovat i tyto „neoficiální“ aktivity a soutěže, které jsou pro život a 
atmosféru v klubu rovněž neméně důležité. Jedna z věcí, která tenisty v Domažlicích doposud 
trápí, je chybějící hala a s tím spojená nemožnost kvalitní zimní přípravy, která je nezbytnou 
pro další vývoj a výkonnostní růst hráčů. Domažličtí funkcionáři jsou si toho plně vědomi a 
doufají, že společně s vlastníkem areálu – Městem Domažlice – se tento problém podaří co 
nejdříve vyřešit, aby mohli v Domažlicích tak jako v minulých letech i nadále vyrůstat nové 
generace úspěšných tenistů a tenistek. 
 
 


