
Muž z kalendáře 14 dní po operaci hrál finále
Pražský rodák, majitel tří extraligových medailí, hokejový obránce Lubomír Vosátko si už neumí představit žít v hlavním městě

Havířov – Do Zlína přišel pou-
ze pět měsíců předtím, než
zvedl nad hlavu pohár šampi-
onů. Až v 26 letech se hokejo-
vému obránci LUBOMÍRU
VOSÁTKOVI otevřela extrali-
ga. „Byl jsem v euforii,“ popi-
suje devět let po triumfu
Vosátko své pocity, když po
příchodu tehdy z prvoligové
Opavy poprvé naskočil spo-
lečně s Pavlem Zavrtálkem (na
snímku s pohárem vlevo) do
druhé třetiny s Vítkovicemi.
Zlín tenkrát prohrál 3:4, ale v
úterý 9. prosince 2003 se začal
psát jeden z mnoha pohádko-
vých příběhů, které Deník
svým mistrovským seriálem
opět otevírá.

„Seděl jsem na střídačce a
sledoval hokej jako divák. Pak
jsem najednou naskočil do
rozjetého zápasu. Nebyl ani
čas být nervózní. Byla to třeš-
nička na dortu. Bylo to za od-
měnu,“ líčí dnes 36letý Lubo-
mír Vosátko.

A v lednu už ve Zlíně pode-
pisoval nový kontrakt. „Prsty
v tom měl Olda Brada z Opavy
(manažer – pozn. aut.), který
mě nabídl. Odehrál jsem pár
zápasů a pak mi řekli, že mě

koupí. Bylo to hezké vysvobo-
zení z první ligy,“ vzpomíná
obětavý obránce.

Vosátkovým prodejem
Opava zároveň smazala část
svých dluhů. „Všechno, co mi
dlužili, mi splatili z peněz, kte-
ré jim za mě dal Zlín,“ popisu-
je borec, který v pupíku nosil
piersing.

Ve slezském tradičním ho-
kejovém klubu platil za pro-
duktivního obránce. Za pět se-
zon nasbíral 65 kanadských
bodů. „Dařilo se mi a třeba
Vítkovice mě tehdy sledovaly.
Ale pak mi řekli, že nejsem do-
statečně velký, tak pak už jsem
nevěřil, že bych se do extrali-
gy někdy podíval,“ přiznal Lu-
bomír Vosátko.

Křup!
Zatracený únorový pátek

třináctého! V závěru zápasu
46. kola proti Karlovým Va-
rům (4:0) mu nevydrželo kole-
no a z ledu jej odvezly nosítka
a ještě tentýž večer jel do ne-
mocnice na rentgen. „Nemůže
se postavit na nohu,“ líčil po
zápase kouč Ernest Bokroš
zdravotní stav obránce, který
své občasné potíže s roze-
hrávkou nahrazoval oběta-
vostí a bojovností. Ve třetí for-
maci byl platný. Za 15 odehra-
ných zápasů měl v hodnocení
při účasti vstřelených a inka-
sovaných branek od svého
příchodu pět plusových bodů.

Místo,abysepřipravovalna
životní play off, musel Vosát-
ko na neodkladnou operaci.
Ovšem k olomouckému speci-
alistovi Radomíru Holibkovi,
který občas dokáže se zdra-
vím sportovců dělat až „zá-
zraky“. „Hned mi říkal, že je
to otázka čtrnácti dnů. Když
budu užívat léky a dobře re-
habilitovat, mohl bych být na
ledě i dřív. Pořád jsem věřil,
že to dokážeme. Že kluci po-
stoupí až do finále a já budu u
toho,“ popisoval Vosátko své
odhodlání.

„Jenže dostal jsem do toho
nějaký zánět. Holibka byl na-
víc během mé rekonvalescen-
ce na nějaké konferenci v Itá-
lii. Ale nechal, aby mi v ne-
mocnici v Olomouci napsali

antibiotika. Už za deset dnů po
operaci jsem trénoval,“ vy-
kládá dál Vosátko.

Na ledě se ho ujal sám kouč
Ernest Bokroš. „Po tréninku
se mi věnoval, dál mi dávky
navíc, abych nabral fyzičku.“

Podařilo se. Vosátko na-
skakoval jako sedmý obránce
už do druhého finálového zá-
pasu proti pražské Slavii, kte-
rý Zlín vyhrál 2:1 v prodlouže-
ní a nastartoval obrat v sérii.
„Když mi trenér řekl, že budu
hrát, byla to bomba. Věděl, co
ode mě čekat. A také jsem tam
tenkrát skákal po hubě. Byl
jsem šťastný a nějaký pud se-
bezáchovy jsem neměl,“ pou-
smál se.

Poslední vteřiny před his-
torickým triumfem hráči na
střídačcevtipkovali, jelikožve
třetí třetině svítil na ukazateli
rozhodnutý stav 4:1. „Mezi
obránci jsme to měli volnější.
Larry (Martin Hamrlík) i Zub
(Pavel Zubíček) dělali sran-
dičky. Těšili se, jak se bude
slavit. Zub už měl čtyři tituly,
tak věděl, co nás čeká,“ směje
se Vosátko.

Ve Zlíně už po dvou vý-
hrách v pražské Sazka aréně
vytušili, že 8. dubna 2004 je če-
ká historický den. „Před pá-
tým zápasem si už nikdo ne-
připouštěl, že by to nemělo vy-
jít. Každý věděl, že to zvládne-
me,“ tvrdil.

Jenže šampaňské, mistrov-
ská trička a doutníky musely
být přichystány v absolutní
tajnosti mimo kabinu. „O ni-

čem jsme nevěděli. To by tre-
nér nedovolil,“ připomněl
přísného trenéra Bokroše.

A mohutná lidová veselice
mohla na ledě, hledišti i v šat-
ně vypuknout. „Po zápase pak
v kabině byl s námi i pan Baťa.
To byl silný zážitek,“ připo-
míná Vosátko syna zaklada-
tele zlínského obuvnického
impéria, který přicestoval až z
Kanady.

Na druhý den se oslavy po-
kračovaly na zlínském Ná-
městí Míru. „Nezapomenu,
jak jsme ve vláčku projížděli
městem mezi tleskajícími lid-
mi. To byl jeden z nejhezčích
momentů. Pro celý Zlín i pro
nás to bylo neskutečné,“ vy-
práví Vosátko.

„Pak už byly oslavy indivi-
duální. Někdo tomu dal víc, ji-
ný zase méně. Ale třeba David
Nosek moc nepil. Já sice o ně-
co víc, ale pamatuji si všech-
no,“ dušuje se Vosátko, že na
výpadky paměti tam byli jiní
adepti.

I on tvrdí, že triumf byl za-
ložený právě v mančaftu, ni-
koliv jednotlivcích a indivi-
dualitách. „Byla dobrá parta,
sešli se v kabině dobří lidé.
Tým držel pohromadě. Svou
roli sehrálo i štěstí,“ přiznává
Vosátko, který v premiérové
sezoně odehrál celkem 22 zá-
pasů a připsal si jeden bod za
asistenci.

Ani on ve svých šestadva-
ceti letech tenkrát nestačil
vnímat, co se kolem něj děje.
„Byl jsem vůbec rád, že jsem
se do extraligy dostal z první
ligy. Naskočil jsem do rozjeté-
ho vlaku. Nijak mi to nedo-
cházelo. Byl to hezký úspěch,
ale ještě jsem se doufal, že to
ještě zopakuji, ale už se to ne-
povedlo,“ podotkl Vosátko.

On je jeden z těch, který mů-
že kouči Bokrošovi být vděč-
ný za příležitost. „Vycházel
jsem s ním dobře. Byl to pes,
ale v tu chvíli nám velel dob-
ře. Chtěl, abychom všechno
dělali naplno. Nesnášel, když
se ho někdo snažil podvést, ne-
bo ošidit. Velký puntičkář, na-
vzájem se panem Stuchlíkem
doplňovali. Stuchlík byl na

nás jemnější, Ernest ostřejší.
V Trenčíně byl dlouho vojá-
kem, takže to měl z toho, jak se
chovali v armádě. Ale na něj si
nemůžu stěžovat, vytáhl si mě,
dal mi šanci v extralize,“ bi-
lancuje zkušený zadák záslu-
hy slovenského kouče na jeho
růstu.

Podle něj jsou však man-
čafty v extralize postavené na

jednotlivcích a kolem nich se
vezou i další hráči. „Kdyby
hodně kluků z první ligy hrálo
s takovými individualitami,
jakými byli Petr Leška, Mar-
tin Hamrlík, nebo Mira Okál,
měli by na extraligu také. Tým
dělá top pět hráčů a ostatní se
na ně nabalí. Oni tam dávali
góly a my jsme byli bojovníci,
kteří vydřeli přesilovku,
ubránili oslabení a oni pak
rozhodli zápas,“ vysvětluje
Vosátko hierarchii týmu.

Dělník rozhodoval
Ve své třetí zlínské sezoně
však už neplatil jen za dělníka
ledu, stal se z něj také produk-
tivní obránce, který umí roz-
hodovat zápasy. Získal sebe-
vědomí, jistotu do rukou a s
tím také více prostoru na ledě.
„Posunul jsem se ze třetí čtvr-
té pětky do druhé a dostával
jsem se i do přesilovek. Hrá-
val jsem v obraně s Pavlem
Zubíčkem, se kterým jsme si
rozuměli. Říkal mi, ať podpo-
ruji útok, že on obranu zabez-
pečí. Byl defenzivnější typ.
Měli jsme v pětce pohodu, sa-
mé srandičky. Pamatuju si, že
když nám ujel rychlík Sýkora
z Pardubic, a jeli jsme na stří-
dačku, tak říkal, že toho stejně
nikdo nezastaví. Prý by měl
hrát jinousoutěž,“rozesmálse
Vosátko, který si svůj premi-
érový extraligový gól schoval
na druhý zápas finále 26. dub-
na 2005 s Pardubicemi. Ačko-
liv otevřel skóre, Zlín nako-
nec prohrál 1:4. „Nahodil jsem
to na bránu a spadlo to tam.
Shodou okolností jsem pro-
měnil proti nim i svůj první
nájezd. Jel jsem na Lašáka a
odrazilo se to od obou tyček do
brány,“ připomněl, že jeho
specialitou byly i samostatné
nájezdy.

Podobně jako parťák Mar-
tin Hamrlík udělal oblouk k
mantinelu a chladnokrevně
zavěšoval. Říkávalo se, že prá-
vě oni zůstávali po tréninku
dlouho na ledě a za zhasnu-
tých světel zimního stadionu
pilovali nájezdy. „Nedá se ale
říct, že bychom je trénovali.

Ještě s Davidem Noskem jsme
se sázeli a jezdili. Byla sranda,
vymýšleli jsme blbosti. Bavilo
nás to. Byli jsme třeba v tělo-
cvičně a házeli jsme na koš.
Však znáte Larryho,“ odkázal
se na legendárního vtipálka a
baviče zlínské kabiny Marti-
na Hamrlíka.

V zápase proti Znojmu v lis-
topadu 2005 dokonce nasbíral
čtyři asistence a byl nejpro-
duktivnějším bekem a třetím
hokejistou v týmu vůbec. „To
bylo v přesilovkách. Byl to
hezký zápas,“ vzpomněl na
výhru 5:2.

Vůbec v defenzivních řa-
dách vládla za „Bokrošovské-
horežimu“iběhemzápasůprý
až netradičně uvolněná atmo-
sféra. „Jako beci jsme se něja-
kou dobu střídali sami. Když
nám to šlo, tak jsme hráli, co
jak jsme chtěli. Když byl prů-
ser, tak do toho zasáhl,“ popi-
suje Vosátko.

Fotil se v sauně se
zlomenou nohou
V rámci marketingu zlínští
hokejisté v roce 2006 nafotili
kalendář, kde ukázali svá vy-
pracovaná těla. A Vosátko pa-
třil mezi nejodvážnější. „Vosa
je jako miss erotik,“ chlámal
se Martin Hamrlík při pohle-
du na vydařené, nikoliv však
pobuřující fotografie. „Ale to
vůbec ne,“ odmítá dnes Vosát-
ko slova bývalého parťáka.
„Měl jsem zlomenou nohu od
stehna, až po kotník jsem měl
sádru a nevěděli, jak mě tam
dát, tak jsem skončil v sauně,“
popisoval Vosátko.

Zlomenou nohu maskoval
bílý ručník. Nic nešlo vidět.
„Bylo to zvláštní. Na jedinou
fotku, co nakonec vyšla, mě fo-
tili asi dvěstěkrát. Chtěli po
mě nějaké výrazy a nevěděl
jsem, co mám dělat. Mazali mě
olejem,svítilinamě,kolemmě
čtyři lidi,“ přiblížil focení ka-
lendáře, který sklidil velký
úspěch a šel mezi fanoušky na
dračku.

Jenže tohle všechno už ve
Vosátkově životě odvál čas.
Žije realitou. „Už si moc často
na to nevzpomenu. Je to mi-
nulost. Jen, když kluci teď
hráli finále a viděl jsem fotky,
tak jsem si vzpomněl, jak Oč-
ko zvedal pohár. A teď na Slo-
vensku, když jsme skončili
třetí, tak jsem si vzpomněl na
oslavy,“ připomněl bronzo-
vou medaili, kterou získal s
Nitrou.

Všechny své medaile, zla-
tou i stříbrnou o rok později,
stejně tak stříbro z roku 2011 s
Vítkovicemi i z uplynulé se-
zony z Nitry má doma v Praze
u rodičů. „Mají je někde na ná-
stěnce. Tu poslední jsem dal
synovi. A teď bude někde v
krabici,“ poznamenal pražský

rodák, který s hokejem začí-
nal na Kobře a v mládežnic-
kých kategoriích válel na
Spartě. „Pak jsem šel do Jin-
dřichova Hradce na vojnu a v
tom mě koupila Olomouc. Po
sezoně prodali licenci i s šesti
hráči do Opavy. Do Prahy už
jezdím jednou za rok během
dovolené. Asi by se mi tam ne-
líbilo. Je to jiný svět,“ popisu-
je cestu, jak se z Pražáka stane
Moravák.

Ve Zlíně načal ještě sezonu
2008/2009, ovšem nastoupil
pouze jednou v Plzni a poté už
domácí zápasy sledoval v ci-
vilu z tribuny, jelikož nedo-
stal důvěru trenéra Zdeňka
Venery a po 233 zápasech a 15
brankách ve žlutomodrém
dresu zamířil do Třince. „Od
té doby jsem jejich hráčem a
asi jím už zůstanu. Hráli jsme
tam předkolo s Plzní, ale
Straka nás všechny vyškolil,“
vybavuje si.

Pak už ale začal měnit klu-
by. V sezoně 2009/2010 zamířil
na hostování do prvoligového
Šumperku. „Podepsal jsem
smlouvu na dva roky a Třinec
mě hned poslal tam. Nemohl
jsem se z toho vyvázat. Musel
jsem tam hrát, ale nebylo to
špatné. Zázemí sice bylo jiné,
než v extralize, ale lidé byli
dobří,“ vzpomíná Vosátko.

Jenže poté zamířil do slo-
venského Zvolena a naráz by-
lo špatně úplně všechno. „Ne-
platili nám a ani se mi nedaři-
lo. Byl jsem tam znechucený.
Bylo tam pár dobrých, ale i pár
špatných kluků. Někteří Slo-
váci jsou prostě jiní. Je to po-
dobné, jako když přijde Slo-
vák k nám,“ srovnává rivalitu
o práci.

Vysvobození
Ještě v té samé sezoně násle-
doval návrat do Česka a opět
na hostování do Vítkovic. A
byl to téměř dokonalý krok, je-
likož je zastavil až ve finále
právě Třinec a Vosátko si po-
věsil na krk třetí extraligovou
medaili. „Vítkovice byly pro
mě vysvobozením ze Zvolena.
Sedlo mi to tam. Parta kluků
byla dobrá. Hrál jsem v první
pětce s Malíkem. Byl jsem po-
řád na ledě. Udělal jsem něja-
ké body i v play off,“ připo-
mněl jeden gól a tři přihráv-
ky.

I ve Znojmě šlápl vedle. Z or-
lího hnízda musel nahánět
Kanaďany v rakouské EBEL
lize, kterou klub z jižní Mora-
vy od sezony 2011/2012 hraje.
„To bylo tvrdé. Hrálo se proti
Kanaďanům, moc jsem navíc
nehrál. Nic pro mě,“ odfrkl si
Lubomír Vosátko a raději za-
mířil zpět na Slovensko.

A krásné prostředí v histo-
rické Nitře mu náramně svěd-
čilo. Vypracoval se mezi opo-
ry, stal se z něj dokonce asis-
tent kapitána Miroslava Ko-
váčika i spoluhráč Jozefa
Stümpela. „Byl jsem tam dva
roky a nemůžu na to říct špat-
né slovo. Udělal jsem si tam i
přátelé mimo hokej,“ hlásí
Vosátko, který zaznamenal za
dva roky 18 asistencí a po-
mohl k bronzové medaili.

Jenže opět narazil na pení-
ze. „S nimi je to stejně špatné
asi všude. Trochu vás to polo-
ží. Třeba ve Zlíně nebyly žád-
né problémy. A když ano, tak
se vše na konci roku vyrovna-
lo. A v Třinci? Tam nebyly vů-
bec žádné. To je asi nejbohatší
klub,“ myslí si.

Letní přípravu začal s pr-
voligovou Duklou Jihlava,
jenže nakonec zakotvil u pr-
voligového nováčka z Havířo-
va. „Na Vysočině mám chalu-
pu, tak jsem se s nimi dohodl,
že budu s nimi trénovat. Jsem
ale hráč Třince, který spolu-
pracuje s Havířovem. Ale ne-
lituji toho, mám to zase blíž do-
mů. Na Jihlavu ale nemůžu
říct ani jedno křivé slovo. Jed-
nali se mnou korektně i parta
byla v pohodě. Trenéra znám z
Olomouce, s druhým jsem ješ-
tě hrál. Byla to pěkná zabí-
račka. Měsíc jsem tam s nimi
trénoval, snad mi to něco da-

lo,“ slibuje si Lubomír Vosát-
ko.

„Momentálně jste mě chytil na rybách. Bydlím stále ve Zlíně, vloni jsem
hrál ve slovenské Nitře a momentálně budu hrát za Havířov první ligu.“

CO DNES DĚLÁ MISTR EXTRALIGY 2004 LUBOMÍR VOSÁTKO?

MISTŘI. Zadák hokejistů Zlína Lubomír Vosátko (vpravo) pózuje spo-
lečně s Pavlem Zavrtálkem. Spolu naskočili do extraligy. Foto: archiv Deníku

Lubomír Vosátko
Narozen: 26. ledna 1977 v Pra-
ze. Výška: 180 cm. Váha: 88 kg.
Post: obránce. Hůl: pravá. Klub:
AZ Havířov
Bývalé kluby: Olomouc (97-99,
I. liga), Opava (99-04, I. liga),
Přerov (01-02, I. liga), Zlín (03-
09), Třinec (08-09), Šumperk
(09/10), Zvolen (10/11, Sloven-
sko), Vítkovice (10/11), Znojmo
(11/12, EBEL), Nitra (11-13, Slo-
vensko).
Největší úspěchy: mistr extrali-
gy (2004, Zlín), 2x vicemistr
(2005, Zlín, 2011 Vítkovice)
Premiérový zápas v extralize:
36. kolo: 9. prosince 2003 Zlín –
Vítkovice 3:4
Premiérový gól v extralize: 2.
finále 6. dubna 2005 Zlín – Par-
dubice 1:4.


