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Fotbal jde napříč všemi společenskými vrstvami

18.11.2013
Chirurg I. ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně MUDr. Luboš Nachtnebl byl členem české lékařské reprezentace, která z letošního 19. mistrovství
světa ve fotbale lékařů přivezla stříbrné medaile. Čeští lékaři-fotbalisté se přitom této akce účastnili poprvé.

Jaká byla vaše dosavadní fotbalová dráha?

Hrával jsem jako dorostenec krajský přebor a dorosteneckou ligu ve Znojmě. Když jsem odešel studovat medicínu, tato aktivní dráha skončila, ale začal jsem v Brně s futsalem,
hrál jsem divizi za tým Rosňa Brno, dnes ve futsalu hraji krajský přebor za tým Mitra Brno. Velký fotbal už hraji jen za Fakultní nemocnici u sv. Anny ve Svatoanenské lize a teď i
v lékařské reprezentaci.

Co je to za soutěž?

Svatoanenská liga je unikum, před šestnácti lety ji založili fotbaloví nadšenci z naší nemocnice s cílem propojit zdejší zaměstnance prostřednictvím fotbalu. Je to ryze amatérská
soutěž, v jejímž rámci některé kliniky vytvořily týmy a docenti a profesoři se začali prohánět na hřišti. Zpočátku šlo spíš o společenskou záležitost a ve fotbalové úrovni byly velké
rozdíly. Postupně se ale soutěž vyprofilovala, protože na klinikách přibylo sportovně založených zdravotníků – Svatoanenská liga navíc na rozdíl od mistrovství světa není
vyhrazena jen lékařům, ale hrají v ní i ostatní zdravotníci. Dnes má soutěž slušnou úroveň a hraje v ní šest týmů – tři družstva z FN u sv. Anny (Orchis, Red Devils a Bjanconeri) a
dále po jednom týmu z Fakultní nemocnice Brno v Bohunicích, Nemocnice Nové Město na Moravě a Masarykova onkologického ústavu.

Kudy vedla vaše cesta do fotbalové reprezentace a na mistrovství světa?

O mistrovství světa jsem se dozvěděl v časopisu Tempus Medicorum, kde se psalo, že se u nás sestavuje národní tým lékařů, protože Česká republika poprvé dostala pozvání na
turnaj v Budapešti. Pořádání mistrovství světa ve fotbale lékařů má devatenáctiletou tradici a zatím se jej pravidelně účastnilo dvanáct zemí. Letos byly poprvé přizvány i čtyři státy
bývalého východního bloku – Bělorusko, Ukrajina, Rusko a také Česká republika. Ihned jsem zareagoval, protože jsem stále aktivním fotbalistou a hrát v reprezentaci považuji za
velkou čest. Poslal jsem tedy svůj fotbalový i medicínský životopis. Podmínkou účasti byl totiž lékařský diplom.

Kdo český lékařský fotbal reprezentoval?

Při vzniku národního týmu se sešli lékaři z celé republiky. Vzhledem k tomu, že se výběr konal v Praze, se přihlásilo více lékařů z Čech, Morava byla zastoupena méně. Vše
fungovalo na kamarádské bázi. Vůdčí osobností výběru byl Martin Engel, který sice nehrál, ale vytvořil základní kostru fotbalového týmu. Pak následovala sehrávací utkání,
trenérem národního týmu se stal profesor Miloš Adamec, který jako hráč okusil i fotbalovou ligu.

Jaké lékařské odbornosti se v týmu sešly?

V týmu byli dva ortopedi, ale zastoupení měli i chirurgové, anesteziologové, několik neurologů, praktický lékař, specialista ORL, psychiatr, onkolog, bylo to velice široké spektrum
odborníků.

Projevila se nějak lékařská profese ve hře a na turnaji?

Na mistrovství světa ve fotbale lékařů platí, že všichni účastníci musejí být absolventi medicíny, ostatním zdravotnickým profesím je uzavřeno. Diplomy se posílají při potvrzení
nominace, navíc je zde i pravidlo, že tým může kontrolně vyzkoušet své protihráče z medicínských otázek, aby si ověřil, že proti němu hrají skuteční doktoři medicíny. Na toto
pravidlo došlo při našem zápasu s Německem, našim soupeřům zřejmě připadali podezřelí někteří mladí členové našeho mužstva, a tak si je vyzkoušeli. Možná hrálo roli i to, že
jsme Němce přehrávali a oni to nemohli unést. V poločase tak došlo na odborné otázky, naši ale uspěli a hrálo se dál. Všichni to brali velice odpovědně.

Má lékařský fotbal nějaká specifika?

Fotbal je fenoménem, který jde napříč všemi společenskými vrstvami, lékaři nejsou výjimkou. Podle mých dlouholetých zkušeností jde odbornost na hřišti stranou a jde jen o
fotbal; nadšení a zápal pro hru jsou stejné jako jinde. Funguje tam něco podobného, jako když se lékař vrátí domů, do rodiny, a nijak se tam jeho profese neprojevuje. Když lékař
hraje fotbal, nepřemýšlí o medicínských problémech.

Jak vypadala organizace mistrovství světa v Budapešti?

Velmi mě udivilo, na jak profesionální úrovni vše probíhalo, a to včetně zázemí pro týmy. Počítal jsem, že budeme bydlet v nějaké ubytovně, ale byli jsme ubytováni v komfortním
hotelu s wellness a saunou, doprava na stadiony a příprava hřiště byla perfektní, cítili jsme se jako skutečná fotbalová reprezentace. Kromě toho probíhal velmi příjemný mimoherní
kontakt s ostatními účastníky a navázali jsme řadu přátelských vztahů. Je pravda, že některé týmy braly mistrovství extrémně profesionálně a s ostatními se příliš nebavily, ty ale
byly v menšině. Pokud jde o vlastní soutěž, hráli jsme během sedmi dnů šest zápasů, což bylo dost náročné. Proto jsme měli dvě jedenáctky a střídání probíhalo v podstatě
hokejově.

Na jaké úrovni je světový lékařský fotbal?

Fotbalová úroveň byla celkově velmi vysoká, dala by se přirovnat k našim týmům v krajském přeboru. Mistrovství se zúčastnilo šestnáct týmů z celého světa kromě Afriky, to bylo
možná kvůli ekonomické situaci tamních zemí. Byli jsme rádi, že jsme obstáli a zařadili se mezi nejlepší.

Vzpomínáte zvlášť na některá utkání z tohoto mistrovství?
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Klíčový byl jednoznačně první zápas s Jižní Koreou, byli jsme nervózní, abychom nepropadli. Vyhráli jsme 3 : 0 a to nás povzbudilo. Jedním z našich úkolů, které jsme si stanovili,
byl právě úspěch v prvním utkání, abychom pokračovali už více v klidu. Druhým důležitým zápasem bylo semifinále s Anglií, jejíž tým byl výborně připraven. V normálním čase
jsme remizovali 1 : 1, ale pak jsme vyhráli na penalty a postoupili do finále. V situaci, kdy jsme věděli, že máme medaile jisté, jsme už s Německem ve finále hráli víc v pohodě.
Bohužel jsme po remíze prohráli na penalty, a tak nám titul mistrů světa nakonec unikl o vlásek.

Co na vaši „fotbalovou kariéru“ a sport vůbec říká vaše rodina?

Ke sportu máme všichni kladný vztah, žena se mu aktivně věnuje, máme tři děti a všechny také sportují. Dvanáctiletý syn dokonce dělal intenzivně tři sporty a teď se rozhodl pro
volejbal, jedna dcera tancuje i běhá a ta pětiletá je zatím sportovně nevyhraněná, ale dá se očekávat, že bude také sportovat. Pokud jde o můj fotbal, někdy je toho už moc, každý
rok manželce slibuji, že je to poslední sezóna, ale zatím na to nedošlo a žena to toleruje.

Jak se jako sportovec a zároveň lékař díváte na vrcholový sport?

S jednostranným přetěžováním dětí nesouhlasím – když dítě hraje například od pěti let tenis a ostatní pohyb jde stranou, je to špatné. Jsem pro všestranné pohybové aktivity.
Vrcholový sport je formou přetěžování i v dospělosti, nemohu to ale jednoznačně kritizovat, protože jsem jej sám provozoval. Kdyby můj syn chtěl sportovat vrcholově, nebudu
ho odrazovat. Dělal jsem i lékaře různým sportovcům a vím, co a jak v těle trpí. Ve většině případů jde o větší opotřebení kloubů a obecně lze opravdu říct, že vrcholový sport
není úplně zdravý.

Co se aktuálně děje v reprezentačním lékařském týmu?

Nový reprezentační tým České republiky se v říjnu zúčastnil turnaje v Jičíně, kde jsme se utkali s místním týmem. Zároveň přicházejí noví fotbalisté a už proběhla předběžná
nominace na mistrovství světa 2014 v Brazílii. Zatím nemáme přesný plán pro nejbližší dobu, ale v rámci přípravy na mistrovství světa bychom měli sehrát turnaj v Rusku, termín
se zatím hledá. Na jaře bychom také měli sehrát benefiční utkání s týmem umělců, v němž hraje třeba herec Ivan Trojan.
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