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Hvězda turnaje Bývalý profesionální brankář Jan Vojáček byl
vyhlášen na MS doktorů nejlepším gólmanem. Foto: archiv Jana Vojáčka

N
a klasické, prestižní
mistrovství světa ve fot-
bale do Brazílie se naši
fotbalisté nedostali.

Ovšem na lékařském šampioná-
tu, který se konal v téže zemi ve
městě Natal, náš národní tým hrál.
Součástí týmu byl i Jan Vojáček, bý-
valý gólman tehdy ligové Olomou-
ce a pak i druholigové Jihlavy.
Vojáček, jenž pracuje v jedné

pražské klinice, byl zvolen nejlep-
ším brankářem světa. Zároveň si
přivezl stříbrnou medaili. Nejen
o tom promluvil v rozhovoru.

Jak slaví doktoři takový úspěch?
Vzhledem k tomu, že většina kluků
ve fotbale hrála spíš nižší soutěže,
tak to pro ně byl vrchol kariéry.
Podle toho jsme to oslavili.

Bylo to velkolepé? Popište to.
Oslava vypadala tak, že byl spole-
čenský večer pro všechny týmy.
Neslo se to dost v přátelském du-
chu, takže jsme slavili společně.

Ochutnal jste alkohol z Brazílie?
Měli jsme tam klasicky pivo a víno.
Pivíčko, to bych řekl, že má určitě
svoji kvalitu, ale i víno bylo dobré.
A pakmají ten jejich nejslavnější al-
kohol, kterému se říká kešasa.

Při společenském večeru jste do-
stal cenu za nejlepšího brankáře.
Co to s vámi dělalo?
Tím, že jsme oslavovali druhémís-
to, tak jsem to prožíval společně
s tím stříbrem. Pro mě to byla vý-
borná třešnička na dortu.

Říkal jste, že pro mnoho vašich
spoluhráčů to byl vrchol kariéry.
Pro vás ne?
Beru to za hezké zpestření, ale za
vrchol považuji, že jsem simohl za-
hrát v naší nejvyšší české lize.

Jakou to tedy mělo úroveň, když
pasujete českou ligu výš?
Co se týká fotbalové kvality, tak to
určitě takhle vrcholově jako česká
liga nevypadalo. Těžko to přirov-
nat k nějaké z dalších našich soutě-
ží. To se asi nedá. Týmy byly slože-

né z kluků, kteří většinou nikdy ne-
hráli první nebo druhé ligy. Podle
toho to i vypadalo. Ale rozhodně
to mělo náboj.

Slyšel jsem, že pokud hrál doktor
podezřele dobře, zkoušeli ho ze
znalostí medicíny. Vás nepře-
zkoušeli?
Ne, mě nekontrolovali. (usměje se)
Ale je to pravda. Podezřelým dáva-
li otázky z lékařského prostředí,
jestli mají alespoň nějaký přehled
omedicíně. Kluci tam říkali, že ně-
jací hráči z Venezuely snad nebyli
schopní odpovědět na pět jedno-
duchých otázek.

Vyloučili je?
Abych řekl pravdu, tak nevím, jak
to dopadlo... A jinak co vím, tak
když hráli naši čeští kluci na před-
chozím šampionátu v Maďarsku,
tak se jich ptali.

Letos nikoho?
Ne, asi už nám věřili, že jsme
opravdu doktoři.

Vy sám pracujete v soukromé kli-
nice, ale mezi spoluhráči jste měl
kolegy, kteří pracují v nemocni-
cích. Dostali volno?
Ne ne, brali si dovolené. Akorát
tam tedy probíhal dvoudenní kon-
gres, takmožná někteří dostali pra-
covní volno na ten kongres. Ale po-
chybuji, že na celý pobyt.

O jaký kongres šlo?
Šlo o kongres sportovního lékař-
ství, na kterém vystupovali zástup-
ci jednotlivých mužstev s nějakou
přednáškou.

I Česká republika?
Ano, pan doktor Adamec tam měl
něco o transplantacích a ještě je-
den z mých spoluhráčů.

Vy sám jste se zúčastnil jako po-
sluchač?
Ano, vybral jsem si pár přednášek,
které se mi líbily. Třeba o zranění
předního křížového vazu u dospí-
vajících a pak léčbu aktivovanou
plazmou. A ještě nějaké přednášky

především o rehabilitaci a ortope-
dii. Bylo to fakt hezké, přínosné
a dozvěděl jsem se i něco nového.

Čili turnaj měl vlastně i vzděláva-
cí účel?
Ano, určitě. Na kongresu jsme se
dozvěděli informace napříč obory
a světem.

Měli jste s sebou na turnaji klasic-
kého doktora, který by nehrál?
(začne se smát) Ne, to opravdu ne.
Nebylo potřeba. Cokoliv by se sta-
lo, bylo by pokryté.

Teď jste byl nějaký čas jenom
mezi doktory. Co mezi sebou lé-
kaři řeší mimo trávník?
Snažili jsme se vyvarovat řešení
pracovních záležitostí, těch je za
rok dost. Takže jsou to víceméně
klasické věci, jako když se kluci
sejdou na fotbale. Jsme úplně nor-
mální lidi. Žádná intelektuální té-
mata jsme neřešili.

Operace spolu třeba vůbec nero-
zebíráte?
No, když někoho něco zajímá z ji-
ného oboru kamaráda, tak se třeba
optá. Ale řešit to delší dobu, na to
nikdo neměl chuť.

Přejděme k vám osobně. Když
jste studoval lékařskou fakultu,
hrál jste při tom fotbal?
Ano, v tu dobu jsem chytal třetí
ligu za Uničov.

Třetí liga sice není profesionální,
ale i tak se to dalo stíhat?
Dalo se to stíhat, to bylo na přivy-
dělání. Většina tréninků byla odpo-
ledne, což je po škole a v období
zkouškového bylo většinou ve fot-
bale přípravné období, takže to se
taky dalo zvládnout.

Kdy jste se definitivně rozhodl,
že chcete jít na dráhu lékaře na-
místo fotbalového brankáře?
Celou dobu jsem věděl, že chci vy-
studovat. To se povedlo. A poté, co
jsem vystudoval, jsem hrál profesi-
onálně. V letech 2006 a 2007 ligu,
pak jsem šel na Slovensko, dále
jsem hrál druhou ligu u nás za Jih-
lavu. A následně jsem šel v roce
2009 do třetí ligy do Skotska. Defi-
nitivně se to zlomilo, když jsem se
odtud vracel zpátky do Česka.
Tamuž ta úroveňnebyl taková. Na-
víc já sám jsem cítil, že jdu fotbalo-
vě dolů a ani jsem už popravdě ne-
měl chuť se do toho výrazně opřít.
Cítil jsem, že je čas nastartovat
dráhu medicínskou, která se taky
nedá odkládat na neurčito.

Vy pracujete v soukromé klinice
v Praze. Čím se zabýváte?
Je to klinika Endala a zabýváme se
celostní a rehabilitační medicí-
nou. To znamená komplexním pří-
stupem k problému pacienta, a to
nejen na úrovni fyzického těla, což
je rehabilitace, ale nezabýváme se
pouze rehabilitací, řešíme i příčiny
onemocnění.

Chodí k vám sportovci?
Ano, teď konkrétně tady máme
hráče z fotbalové Sparty Praha. Byl
tady Vácha, Bičík. Rehabilitoval se
zde i Ujfaluši a například Pilař
z Plzně. Chodí sem i špičkoví atle-
ti. Máme top technologii z Itálie,
která urychluje hojení ran, takže
sem chodí opravdu hodně profesi-
onálních sportovců.

Co všechno jste schopní s pacien-
ty udělat?
Jsme schopní pomoct, když vás ně-
kde píchne. Když budete mít pro-
blémy v oblasti beder nebo svalo-
vého původu, tak vám urychlíme
léčení ať už nataženého či natrže-
ného svalu. A v rámci prevence se
na vásmůžeme podívat jako celek,
identifikovat svalové dysbalance,
říct, kde jsou vaše slabá místa a co
by se s tímmělo dělat.

Tohle jste chtěl dělat, to byl váš
cíl?
Ano, to je přesně ono. Dřív jsem
byl na ortopedii a necítil jsem, že
by to bylo to pravé, ale tohle je ta
celostní medicína, která mě zají-
mala.

Proč jste se necítil úplně dobře
na ortopedii?
Nevím. Někdo je na operativu, ně-
komu zas sedí něco jiného. Já jsem
cítil, že to není úplně ono. Je to
krásný obor, alemě spíš zajímal or-
ganismus jako celek.

Pojďme ještě k české fotbalové

lize. Co jste říkal na Sigmu Olo-
mouc, která sestoupila?
Dobře se na to nedívalo. Bylo to
asi vyvrcholení nějaké krize nebo
špatné nálady, která tam probíha-
la. Muselo se tam odehrát něco, co
nebylo zdravé. Na druhou stranu
všechno zlé je pro něco dobré, tak
to třeba pomůže k pročištění. Vě-
řím, že se hned za rok vrátí.

Sledujete i Jihlavu?
Ano, mám tam spoustu kamarádů.
Její dosavadní počínání v lize mu-
sím hodnotit nad očekávání. Pře-
kvapilymě velice sympatické výko-
ny i výsledky. Michal Jindra

PROFIL

Jan Vojáček
■ Bývalý fotbalový brankář, jenž
se narodil 28. prosince 1981.

■ Je olomouckým odchovancem,
ligu chytal za Sigmu především
v ročníku 2006/2007, kdy vedl
celek z Hané kouč Petržela.

■ V nejvyšší české soutěži si připsal
18 startů, přičemž za úspěch
považuje, že byl v sestavě kola.

■ Následně hostoval ve slovenské
Trnavě a poté šel na roční
hostování do druholigové Jihlavy.

■ Štaci vyzkoušel i ve třetí nejvyšší
lize ve Skotsku. Když se vrátil,
vydal se na dráhu doktora.

■ Dnes je vedoucím lékařem
v soukromé pražské klinice
Endala. Léčí špičkové české
sportovce. Ale nejen ty.

FAKTA

Info před zápasem

3. AC Sparta Praha 3 body
15. FC Vysočina Jihlava 0 bodů
Kdy a kde: dnes od 20.15,
stadion Letná v Praze
(zápas vysílá ČT Sport)

Předpokládané sestavy
Sparta: Bičík – Kadeřábek, Švejdík,
Holek, Costa – Vacek, Vácha,
Hušbauer – Dočkal, Přikryl – Lafata.
Jihlava: Hanuš – Vidlička, J. Krejčí,
Šourek, Vaculík – T. Marek,
Koloušek – Jungr, Kučera, Kukol
– Harba.

Zajímavosti
■ Sparta v minulé sezoně vyhrála
všech 15 domácích zápasů.

■ Jihlava obě utkání se Spartou
v minulé sezoně prohrála 1:4.

■ Sparta s Jihlavou v 6 dosud
odehraných zápasech ani jednou
neprohrála (4 výhry, 2 remízy).

■ Sparťanskou minulost mají hráči
Blažek, Koloušek, Jungr, Vidlička
a Jánoš, který v Jihlavě hostuje
a po dohodě klubů nemůže hrát.

■ V posledních 3 utkáních minulého
ročníku na hřišti soupeře Jihlava
nebodovala a má skóre 2:10.

JIHLAVA (mij) Po Mladé Boleslavi,
proti níž Vysočina v prvním dějství
prvního kola Synot ligy neskončila
vůbec dobře a se kterou Jihlava
prohrála doma 0:1, přichází na
řadu papírově ještě trochu o něco
kvalitnější soupeř – Sparta Praha.
Trenér Petr Rada chce po svých

svěřencích, aby zlepšili výkon na
hřišti: „Duel s Mladou Boleslaví
jsme si důkladně rozebrali u videa,
nyní tedy věřím, že v naší hře na
Letné bude mnohem více pohybu,
agresivity a odvahy.“
Utkání se hraje dnes od 20.15

a vysílat je bude ČT Sport. „Proto
taky doufám, že bude pro samotné
hráče velkou motivací fakt, že bu-
dou hrát proti Spartě před televiz-
ními kamerami.“
Vzhledem k tomu, že představe-

ní proti Boleslavi nebylo úplně pře-
svědčivé, nabízí se otázka, jestli do-
jde k případným změnám v sesta-
vě. „Není vyloučeno, že ke změ-
nám dojde. Náš kádr nám nabízí
dost variant a to i přesto, že někte-
ré hráče nyní budeme postrádat,“
komentoval Rada a následně zmí-
nil absentující, kteří se v dnešním
utkání neobjeví. „Fit stále není
útočník Šimonek, postavit nemů-
žeme ani defenzivního záložníka
Jánoše, který u nás hostuje právě
ze Sparty, a na marodce je krajní
záložník Masopust.“
Právě k talentovanému jihlav-

skému fotbalistovi máme pro fa-
noušky Vysočiny špatnou zprávu.
„Masopust právě absolvoval zdaři-
lý artroskopický zákrok na kolenu.
Věříme, že v průběhu září bude
k dispozici do ligových zápasů,“
uvedl ještě Rada.

Na protější straně, tedy v sesta-
vě Sparty Praha, visí otazník nad
startem Marka Matějovského, je-
hož trápí poraněné rameno. Jisté
ani není, jestli se představí Ladi-
slav Krejčí, jenžmá svalové problé-
my. A kdo určitě na soupisce nebu-

de, je Lukáš Juliš, který je po opera-
ci kolene.
Vysočina jede na půdu soupeře,

který v loňské sezoně všech pat-
náct domácích zápasů vyhrál. Po-
daří se dnes jihlavským hráčům
šňůru přetrhnout?

Pomohl jeho příchod Hlavičkující Marek Jungr (ve žlutém) v minulém kole nastoupil až na druhý poločas,
protože byl zraněný. Jeho nástup hru oživil. Nastoupí tedy proti Spartě v základu? Foto: Petr Lemberk, MAFRA

JIHLAVA (mij) Hokejová Dukla Jih-
lava včera sehrála první přípravný
zápas. A hned to stálo za to! Na
svém ledě porazila výběr Francie
do 23 let vysoko 6:1. Dvě branky za
domácí vstřelil Štěpánek, po jedné
se pak prezentovali Podlipnik, Ze-
man, Seman a Důras.
„Kdybychom řekli, že nejsme

spokojeni s výsledkem, lhali by-
chom,“ začal s hodnocením duelu
na stránkách Dukly hlavní trenér
Petr Vlk. „Nečekali jsme to. Ale pře-
ce jenom simyslím, že letošní fran-
couzský mančaft nebyl takový,
jaký byl v předchozích letech.
Tedy aspoň to jemůj pohled.Mož-
ná to je taky tím, že my jsme byli
tak dobří, těžko říct.“
Každopádně kouč byl s výko-

nem spokojený: „V zápase byla
spousta hezkých kombinací, které
pak vedly ke gólům. Kluci si tu vý-
hru zasloužili. Samozřejmě nás tro-
chu potrápil led a těžké nohy, ale
to k této fázi přípravy patří.“
Jihlava bude hrát příští příprav-

ný zápas v úterý od 18 hodin na
ledě Znojma. O den později sehra-
je utkání také Třebíč, jež hostí ve
středu od 17.30 Kometu Brno. A ve
čtvrtek hrajou od 18 hodin Rebelo-
vé z Havlíčkova Brodu, ty prověří
v Kotlině Benátky nad Jizerou.

Sundal plášť, nasadil dres
a je nejlepší gólman světa

Dukla začala
přípravu jasnou
výhrou 6:1

Hrál nejvyšší českou fotbalovou ligu. Ale chtěl být
lékařem. Vystudoval tedy medicínu a dnes se stará
o pacienty. Nedávno si odskočil s kolegy na lékařské
MS, kde získal stříbro a ocenění nejlepší brankář.

Vzhůru na Spartu. Bez operovaného Masopusta


