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MUDr. Luboš Nachtnebl, Ph.D., dvojnásobný vicemistr světa v kopané:
Sportovní aktivity jsou důležitý nástroj k udržení fyzické i psychické pohody
Znojemský rodák MUDr. Luboš
Nachtnebl, Ph.D. byl çlenem muž
muž-stva Çeské republiky, které z 20.
mistrovství svêta ve fotbale lékaþû
pþivezlo stþíbrné medaile.
Mistrovství svêta ve fotbale lékaþ
lékaþ-ských týmû se konalo od 6. do 12.
çervence v brazilském Natalu. Stþí
Stþí-brnou medaili na fotbalovém šam
šam-pionátu vybojovali çeští lékaþi po
po-druhé za sebou. Loni slavili stejný
úspêch na MS v Budapešti!
"Lékaþské" mistrovství svêta se þídí
témêþ stejnými pravidly, jaká platí v
profesionálním fotbale. Hraje se na
klasickém hþišti dvakrát çtyþicet mi
mi-nut, jen stþídání probíhá jako pþi ho
ho-keji. Každý tým navíc disponuje
jedním zvláštním právem - v pþípa
pþípa-dê pochybností o tom, zda hráç sou
sou-niko-peþe je profesí skuteçnê lékaþ, niko
liv fotbalista, mûže soupeþ dotyç
dotyç-ného hráçe vyzkoušet z oborových
znalostí.
Loni napþíklad projevili Nêmci (ví
(ví-têzové turnaje - na penalty) pochyb
pochyb-nosti o nêkterých mladých hráçích
v çeském týmu - mohla to být klidnê
souçást taktiky - a o pþestávce zkou
zkou-šeli Çechy z kardiologie a chirurgie...
Luboš Nachtnebl pracuje 16 let na I.
ortopedické klinice Fakultní ne
ne-mocnice u sv. Anny v Brnê, kde se
specializuje pþevážnê na endopro
endopro-tetiku kyçelního, kolenního a ramen
ramen-ního kloubu. V rámci jednodenní
chirurgie pûsobí jako specialista na
artroskopie kolenního a ramenního
kloubu také v blanenské nemocnici.
Stejný poçet let kope jako záložník
nebo útoçník za fotbalový tým
Orchis ve Svatoanenské lize. V této
jedineçné soutêži složené z šesti
dlouho-nemocniçních týmû vede dlouho
dobou tabulku stþelcû.
Mimo nemocniçní kopanou hraje
Luboš Nachtnebl také krajský pþe
pþe-bor futsalu za tým Mitra Brno. Dþíve
hrával divizi za tým Rosña Brno.
Syna Michala vede ve svých fotba
fotba-lových „kopaçkách“, i když v po
po-slední dobê mu stále více utíká k
beach-volejbalu.
Dámská çást rodiny, žena Kristina
a dcery Dominika a Terezka, mají
ke sportu také velmi blízko. I když,
jak sám þíká: „Obdivuji jejich trpê
trpê-livost, dost çasto nejsem doma, a
pþestože se snažím dêlit spraved
spraved-livê ças mezi rodinu, práci a sport,
ne vždy to ale podle pþedsevzetí
vyjde. Proto jsem jim za podporu
nesmírnê vdêçný“.
(Šárka Urbánková - FNUSA)

Luboši, blahopþeji ti k sportovním,
sou-ale i pracovním úspêchûm... V sou
çasné dobê žiješ v Brnê, ale na
Znojmo jsi jistê nezapomnêl...
Jako znojemský rodák se vždy
domû rád vracím, mám zde rodiçe,
velkou çást rodiny a také pþátele.
Sleduji také sportovní dêní v této
oblasti a mrzí mê, že znojemský fotbalový tým, který si vyzkoušel v loñské sezonê nejvyšší ligu, opêt sestoupil. Pokud to ças dovolí, trávíme
s rodinou i nêkolik dní v létê na chatê
na Vranovské pþehradê. Také mê
na klinice v Brnê navštêvuje pomêrnê
poçetná skupina pacientû ze Znojma
a už jsem jich také hodnê operoval.
Takže se Znojmem jsem stále velmi
úzce propojen.
Máš dvê stþíbra z MS v kopané...
V çem se turnaje v Maðarsku a
Brazílii lišily?
Oba turnaje byly opravdu velkým
zážitkem. V Budapešti jsme byli na
svém prvním MS, a tak jsme tam jeli
s tím hlavnê neudêlat ostudu. O to
intenzivnêjší byla euforie z každého
vítêzného zápasu a zahrát si finále
už bylo hodnê nad plán. Už v Maðarsku se ukázalo, že lékaþi umí hrát
fotbal opravdu výbornê.
Možnost hrát mistrovství svêta v
pþímo v Brazílii a ještê k tomu v dobê
konání MS v profesionální kopané
nám pþipadalo jako sen a absolutní
vrchol sportovního života každého
z nás. Mêli jsme posílený tým a
odjíždêli už s jistými ambicemi.
Turnaj mêl opêt skvêlou úroveñ a
bylo znát, že posílila vêtšina mužstev.
Bydleli jsme v krásném letovisku u
oceánu, nasávali místní skvêlou fotbalovou atmosféru a mohli se soustþedit na každý zápas. Navštívili
jsme místní Fan zónu a mohli s tisíci
brazilských fanouškû podporovat pþi
zápasech jejich národní tým.
Jak se ti hrálo na letošním MS?
Vše probíhalo na fotbalovém sta
sta-dionu v Natalu, kde také probêhly
çtyþi zápasy letošního svêtového
šampionátu...
Jelikož se turnaj odehraje v sedmi
dnech a úçastní se ho 16 týmû z celého svêta, hraje se na nêkolika stadionech souçasnê. Nejprve tþi utkání
ve skupinê, která se hrají každý den.
My zaçali s Nêmeckem 0:0, poté
jsme zdolali Koreu 3:0 a USA 4:1 a
postoupili jsme z 1. místa do çtvrtfinále, dál už je to vždy o jednom zápase. Po dni volna jsme vybojovali
vítêzství 2:1 nad vynikající Ukrajinou
a v semifinále si poradili s bránící
Venezuelou 1:0. Pak už vysnêné finále s Brazílií. Lepší scénáþ už jsme
si neumêli pþedstavit. Finále se mêlo
hrát na novém Estadio das Dunas,
ale FIFA, jako majitel, požadovala
obrovskou sumu za pronájem.
Poslední zápas jsme tedy odehráli
na stadionu místního ligového celku
ABC Natal.
Kolik vám letos chybêlo k zisku
titulu mistra svêta?
Letos, stejnê jako loni, to bylo o
povêstný krûçek a špetku štêstí. Loni
jsme podlehli Nêmecku až v 7. sérii
nemilosrdného penaltového rozstþelu. Brazílie byla v letošním finále
silnêjším soupeþem než v Budapešti
Nêmecko a po neúspêchu své národní reprezentace mêla velkou motivaci uspêt v lékaþském šampionátu.
Také, když porazili ve çtvrtfinále Nêmecko 3:1, byla to hlavní zpráva
všech regionálních novin (malá odveta za vyþazení Brazílie na MS profesionálû).
Náš zápas byl vyrovnaný a my
nepromênili dvê vyložené šance v

Çeští lékaþi na MS v kopané 2013 - stþíbro.

první pûlce a v jejím závêru pþišel
trest. Po velké chybê v obranê šel
domácí útoçník sám na bránu a po
faulu v pokutovém území se kopala
penalta. Prohrávali jsme 1:0 a celou
druhou pûli tlaçili na bránu Brazílie,
gól už jsme nedali a tak jsme se
museli spokojit se stþíbrem.
Jak se ti líbilo v Brazílii?
Vêtšinu çasu jsme samozþejmê
trávili fotbalem. Podívali jsme se i z
mêsta do vnitrozemí a po pobþeží,
také jsme jeden den šnorchlovali na
korálech. Oceán nám skýtal možnost se „vyþádit“ v nádherných vlnách
a píseçné pobþeží jsme také využívali k rannímu „výklusu“. Zažili
jsme taky tropické deštê, po kterých
brzy vyjde slunce, a vychutnávali
místní kuchynê bohaté na tropické
ovoce. Potkávali jsme se s místními
obyvateli a sdíleli s nimi hlavnê
atmosféru probíhajícího mistrovství
svêta. Všichni byli velmi milí a pþátelští. Bohužel na vêtší cestovatelské
dobrodružství nebyl ças ani síly, ale
i tak si z Brazílie vezu velké množství
zážitkû.
Soubêžnê s mistrovstvím byl
organizován XIX. Celosvêtový kon
kon-gres medicíny a zdraví (téma zdraví
ve sportu). Aktéþi fotbalového klání
byli automaticky oprávnêni zúçast
zúçast-nit se i kongresu. Využili jste této
možnosti?
Kongres probíhal pþímo v resortu,
kde jsme bydleli, tak jsme se samozþejmê také zúçastnili. Pþednášky byly vêtšinou smêþovány ke
sportovním çinnostem a zdraví, takže pro mê jako ortopeda tam bylo
nêkolik zajímavých prezentací. Zaujaly mê prezentace z oblasti fyzioterapie o léçbê sportovních poranêní.
Zajímavé byly ty o poranêní pþedního zkþíženého vazu a mimo to jsme
mêli zastoupení i jako pþednášející.

Co bys þekl ty na téma zdraví a
sport?
Ke zdravému zpûsobu života
sport jednoznaçnê patþí. Jsem pro
všestranné pohybové aktivity. Otázkou je ovšem, jaký sport a s jakou
intenzitou se dêlá. Napþíklad cyklistika a plavání jsou sporty, které doporuçujeme jako lékaþi i jako rehabilitaçní prostþedek po úrazech a
operacích.
S jednostranným pþetêžováním
dêtí zase nesouhlasím, když dítê
hraje napþíklad od pêti let tenis a
ostatní pohyb jde stranou, je to špatné. Vrcholový sport je formou pþetêžování i v dospêlosti, nemohu to
ale jednoznaçnê kritizovat, protože
jsem jej sám dêlal. Kdyby mûj syn
chtêl sportovat vrcholovê, nebudu
ho odrazovat. Ve své praxi jsem léçil
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Spoleçné foto po posledním utkání ve skupinê s pþátelskými hráçi USA. (LN ç. 11)

Spoleçná fotografie po finále s národním týmem Brazílie.

i mnoho vrcholových sportovcû z
rûzných odvêtví a vím, co a jak v
têle trpí. Každopádnê budu vždy prosazovat sportovní aktivity jako dûležitý nástroj k udržení fyzické i psychické pohody.
Na fotbalové úspêchy budou chtít
çeští lékaþi navázat i na pþíštím
mistrovství, které bude hostit ame
ame-rické Los Angeles. Pþeji vám, aï se
daþí!
Libor Duchoñ
foto: archiv LN

