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ČESKÝ LEV ČEKÁ. Kousek od Miličína, na hranicích
Středočeského kraje s Jihočeským podle pověsti
ulehl, když se oddělil od družiny knížete Václava.
Ten s ostatními rytíři odešel do nitra pár desítek
kilometrů vzdálené hory Blaník a společně tam
spí, dokud je nebude český lid potřebovat. Dokud
mu nebude nejhůře. Teprve tehdy je lev z vrchu
Kalvárie silným řevem probudí a zburcuje k boji.
Lev ale zatím vyčkává. Dlouhá staletí. Možná už
přestal věřit, že někdy přijde jeho čas.
Lev z dresu Radka Štěpánka, ušitý vlastně nedaleko od Miličína v písecké firmě Alea, taky několikrát čekal. Slavný tenista leckdy vinou zranění
a zdravotních lapálií nehrál i celé měsíce. I kdy9
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byste byli sebemladší sportovci, nemůžete čekat,
že se probudíte z narkózy a u postele bude připravena tenisová raketa, jen máchnout… A Radkovi už bylo devětatřicet. „Až se jednou probudím
a ucítím, že je konec, přijde to,“ říkával.
Všichni přece toužíme vyhrávat, všichni chceme být dobří, chválení těmi, na kterých nám záleží a které máme rádi. Ani Radek nežije proto, aby
ho někdo káral, aby byl ve světle neúspěchu bolavý z toho, že se mu nedaří. Copak je konec výhra?
Až dosud pořád viděl něco před sebou, nějaký ten
žlutý míček, za kterým běhal do poslední minuty. Než ho ten malý kulatý spolupracovník udolal,
nebo naopak dokud Radek neudolal míček.
Radost z úspěchu přitom neposiluje jen jeho,
ale i jeho okolí. Někdo sportovce vidí jako stroje,
roboty, co hrají pro peníze. Když vyhrají, říká se
o nich: „Ten si zase vydělal!“ Ale kdo by chtěl být
poslední? V tenise nebo ve frontě na oběd? Opravdu někoho takového znáte?
Radek Štěpánek vyhrává rád. Něco ho za výhrou žene, i když ví, že výhra často bolí, není zadarmo, a přitom přináší jen krátký pocit radosti.
Momentální záchvěv štěstí. Vzrušení z toho, že je
na chvíli epicentrem toho blaha a veselí kolem.
Pomíjivý pocit, ze kterého se vyspí, aby druhý den

začal znovu. Stačí to jako životní náplň? Není ta
dlouhá cesta za výhrou vlastně slepá?
Radek přemýšlí, co mu v životě uteklo kvůli žlutému míčku, za kterým se s radostí honí už
více než pětatřicet let. Nakonec přece jen nastal
čas přestat být nevyzpytatelným hráčem, který
užene i jestřábí oko, a opustit manéž, v jakou pro
sebe, šaška Štěpce, proměnil kurty po celém světě.
Je jiný, ale to neznamená, že bude hrát špičkový
tenis navěky, zatímco kolegové odcházejí do důchodu.
Uměl by tenhle neklidný hráč zůstat bez své
milované hry? Radek myslí i na sílu tenisu. Dávno
zjistil, že sahá mimo kurty. Jako tenista může dobrým slovem pomoci, dobrým tenisem nasměrovat.
Potěšit hrou, ale současně svým příběhem někomu dodat sílu a pomoci najít cestu ve spleti života.
Třeba někomu, kdo neměl doma takový přístav
klidu a lásky jako on. Ukázat, že vzdávat se nemá
nikdy smysl. Předat svou těžko zvladatelnou energii někomu, kdo třeba nikoho nemá. Někomu, kdo
má strach něco začít, a nemusí jít zrovna o tenis.
Někomu, kdo prostě potřebuje povzbudit.
Radek Štěpánek jde Přerovem. Kolem jsou kulisy, které zná a má je rád. Kulisy, ve kterých se stal
tenisovou nadějí, ale kde také později trpíval, když
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byl kvůli zranění načas odstavený od milované
hry. Teď ale nekouká jenom na Přerov. Vidí Karvinou, Prahu, Paříž, Monako, Rio de Janeiro… Tenis není jenom hra s míčkem. Je to hra myšlenek
a šachový turnaj mozku. Vše je v hlavě.
Pohodlně se usaďte, český lev vzpomíná.

KAPITOLA 1
Pohyb v genech
VŠECHNO ZAČÍNÁ VÝCHOVOU. Táta Vlastimil malému Radkovi vždycky říkal: „Když rodina funguje,
funguje tenista. Ještě jsem neviděl úspěšného tenistu, u kterého by to tak nebylo.“ Příklady z kurtu mu dávají za pravdu. Skvělé zázemí má Tomáš
Berdych, Petra Kvitová, Lucie Šafářová… Tenis je
nesmírně náročný sport, nejen finančně a nejen
pro toho, kdo ho aktivně provozuje, ale pro všechny, co se pohybují kolem tenisty od jeho prvního
dětského turnaje. Právě oni musí být sportovci
oporou, i když by mohli být tisíce kilometrů daleko. Bez podpory rodiny nikdo, a už vůbec ne vrcholový sportovec, nemůže být doopravdy šťastný
a úspěšný. Pořádně se nerozlétne, neroztáhne kří13
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dla. Ale když za ním rodina stojí, když fandí a otevírá dveře – to může stokrát padnout a stokrát se
zvedne, aby pokračoval za svým snem.
Manželé Štěpánkovi jsou spolu přes čtyřicet let,
a i to bude důvod, proč se z Radka stal špičkový
tenista. Rodiče byli na všech důležitých turnajích.
Viděli, jak Radek hraje, on zase viděl, jak mu fandí. Vzájemně se „četli“. Táta sledoval, jak Radek
dýchá, jak se hýbe, jaké má grimasy. Umí z toho
poznat, jak zápas dopadne. Radek to ví a cítí, takže
se Vlastimil naučil být jako socha a moc se nehýbat. Maminka Hanka zase omezila chytání se za
hlavu, protože Radek ji po očku sledoval a nepůsobilo to na něj moc dobře. Čím méně bylo jasné, co si o jeho hře myslí, tím lépe. Přesto si díky
zvláštnímu propojení, které mezi nimi odjakživa panuje, může být jistý, že o něm nepochybují.
I když dělá chyby.
Dodnes maminka jako první pozná, že se s Radkem něco děje, že na tom není tak, jak by si přál.
Ona jako první pozná, když není šťastný, když je
smutný nebo zamilovaný, ať už je zrovna kdekoli
na světě. Stejně tak tatínek onemocní, když se Radkovi nedaří – je to pro něj fyzický boj. Naštěstí už
má různé trumfy, jak synovi k vítězství pomoci.
Legendárním se stal červený svetr, který Vlastimil

Štěpánek poprvé oblékl při vítězné baráži českého týmu proti Švýcarsku roku 2007. A ano, měl ho
také na finále Davisova poháru v Praze o pět let
později.
Podpora je ale jen jeden dílek skládačky – rodiče
Radka Štěpánka k tenisu vedli už odmala. Hlavně
tatínek. Vlastimil je z pěti sourozenců a pochází
ze Šlapanic, kde také poznal Radkovu maminku,
„stoprocentní ženskou“. Oba byli z dost chudých
poměrů, jeho tatínek byl fotbalista. Přesto Radek
nikdy od strýců a tet neslyšel, že by něco nešlo, nějaké stýskání, jaké člověk slyší v dnešní době. Sám
s bráchou nevyrůstal v žádném přepychu. Základní oděv byly tepláky a kecky, a hlavně jim to bylo
úplně jedno.
Radkův tatínek v mládí nemohl dobře sportovat, měl totiž oční vadu a čtrnáct dioptrií. Tenis
byl vlastně pro něj jediná aktivita, která přicházela v úvahu. Nehrozilo, že mu brýle jen tak někdo
rozbije. „Radku, tenis byla pro mě jediná možnost,
i tu oční vadu máš po mně,“ slýchal později od
otce Radek. Tak hrál tenis. Přišel k němu trochu
jako slepý k houslím, ale přistoupil k němu s o to
větším temperamentem.
Druhým stavebním kamenem sportovní rodiny Štěpánků, a tedy druhou půlkou vysvětlení,
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proč má Radek pohyb v genech, je maminka Hanka. Ta chodila v mládí do Sokola, hrála volejbal,
cvičila gymnastiku, jezdila na lyžích a později
přidala i běžky. V zimě bruslila, kdekoli zamrznul
plácek. Byla ze čtyř sourozenců a babička s dědečkem dbali na to, aby se děti pohybovaly a nenudily. Tenis nehrála, dostala se k němu až ve čtyřiceti
letech a trénoval ji samozřejmě manžel. Neměla
sen stát se profesionální sportovkyní. Ráda četla,
zajímala se o literaturu, a tak pracovala celý život
v knihovně.
Svým způsobem tak máma Hanka představuje
klidnou protiváhu tátovi Vlastovi. Ten pracoval
v sodovkárně. Vstával v pět a zůstalo mu to celý
život. Radek rád vzpomíná, jak bylo táty od rána
všude plno. Jak běhával pro mléko, čerstvé rohlíky
a noviny. Každodenní ranní rituál, bez kterého by
to nebyl on. Maminka je ta hodná, co trpělivě řídí
chod rodiny. „Kdo jiný by se mnou vydržel než
naše maminka,“ říkává Vlastimil. A Radek si v takových chvílích občas pomyslí, že to má podobné
a holku, jako je máma, ještě nepotkal. Co by byli
Štěpánkovi bez paní Štěpánkové…
Zatímco starší brácha Martin je po mámě, on
je po tátovi. Odmalička byl. Neposeděl, lezl, kam
nesměl, padal, kam neměl. Martinovi nezbývalo

než na sobě nechat štípat dříví a sourozence chránit jako někoho, kdo další pád nepřežije. Zpětně
Radek oceňuje bratrovu vyrovnanost. Určitě byly
momenty, kdy měl Martin všechny důvody na tenisový talent žárlit a vyčítat mu, kolik toho rodina musí obětovat hře s míčkem, ale nic takového
nedělal. S láskou mladšího brášku podporoval
a dobrý vztah mají i teď, kdy je Radek na rozdíl
od Martina často tisíce kilometrů od Přerova –
světovému tenistovi rozhodně dodává na klidu, že
alespoň jeden syn žije blízko rodičů.
Jako kluk chodil Radek za mámou do knihovny, ale knihy ho naprosto nezajímaly. Byl tam velmi nerad, dělal nepořádek, zlobil, rušil, všechno
proto, aby tam nemusel chodit. A taky proto, že
vlastně nedokázal zůstat chvíli v klidu. Velmi brzy
bylo jasné, že vědecký typ nebo knihomol není.
Spíš neustále někam běhal. Za něčím, s něčím…
A jednoho dne, když už se to s ním v knihovně
nedalo vydržet a máma Hanka ochraptěla samým
napomínáním, rodiče rozhodli: Musí dělat sport.
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