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Téma

„Tenhle trenér se právě vrátil po sedmi letech 
z Tibetu, ne?“ řekla mi s úsměvem manželka, 
když poprvé mluvila s Petrem Fišarem, 
šéfem mládeže. Dodnes jsem na ten výrok 
nezapomněl. Vystihuje mnohé. 

Aby bylo jasno, syn autora textu je čtvrtým 
rokem gólmanem Dukly Praha, nyní mezi 
patnáctiletými. Klub známe hodně zblízka.

Fotbal jako cesta
Petr Fišar na první pohled nevypadá 
na fotbalového trenéra (byť dlouhé vlasy 
nedávno ostříhal), vyjadřování také patří jaksi 
do jiné branže. Sport je pro něj rovnicí pro 
život, osobní hodnoty, usilování o cíl, který 
není vždy vyjádřen jen výsledkem 2:0. A už 
vůbec ne v dětských kategoriích. 

Hrdý na svůj 
klub

:
Text : Viktor Nosek
Foto : autor

Zářil zde držitel Zlatého míče Josef Masopust, stadion burácel, když Manchester United 
uhrál v roce 1983 jen remízu 2:2. Dnes na Julisce hraje atraktivní fotbal áčko Dukly a pod 
ním roste mládežnická akademie. Její motto? Charakter, odvaha, praví muži, ctnost 
a další. Přidejte mentální přípravu, čtení pro děti či noční „kurzy přežití“ a jste na místě, 
kde možná stojí za to hrát fotbal.
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Fyzicky náročnější tréninky do patnácti 
let věku jen dvakrát týdně, další technicko-
taktické, k tomu jóga, judo, aerobik, cvičení 
tai-či. Místo „rubaček“ a nabírání kondice raději 
čas od času silné zážitky v podobě půlnočního 
běhání po schodech na potemnělé Julisce 
a následné přespání nahoře na tribuně. Na té, 
pod kterou by si většina mladých borců ráda 
jednou zahrála první ligu. Takový je náčrt 
harmonogramu.

„Nadstavbu vidíme ve vztahu k člověku, 
v tom je řekněme naše jinakost. Nechceme, 
aby sport byl oddělen od životní cesty, ale 
také od klidu a pozitivní atmosféry a myšlení. 
Chceme rodičům pomáhat vychovat slušné 
kluky, kteří budou mít ze sportu radost. Cílem 
je, aby si hráli. Proto pro nás není tolik důležitý 
výsledek utkání vyjádřený čísly,“ vypráví. 

„Skóre není tabu, ale gró je dovednost 
ve vztahu ke hře. Aby kluci zůstali uvolnění, 
pak neztrácejí tolik energie, jsou pozornější, 
aktivnější v tvorbě hry a mají otevřené 
prostorové vnímání. Podívejte se na nejlepší 
hráče světa. Oni mají fotbal v první řadě 
jako hru. Proto je fotbal pořád baví a nejsou 
vyčerpaní. Na Dukle takoví byli třeba 
Masopust a Vízek - ti hráli hru a byli schopni 
ji hrát do vyššího věku. Jednou vyhráli, 
pak prohráli a jeli dál. Úspěch je dnes moc 
postaven na rovině čísel,“ pokračuje Fišar. 

Upřímně, poslouchat jeho proslovy o fotbale 
můžete hodiny a nudit vás nebude.

„Řekni si: dám gól! Silně to řekni i vnímej!“ 
nabádá důrazně jednou na střeleckém tréninku 
svěřence. „Zastavím tě, jsem silnější, zařvi 
to!“ vyzývá na druhou stranu gólmana, když 
stojí útočníkovi tváří v tvář. Nebo jiný příklad. 
V obličeji měl špetku zklamání, byť jeho 
svěřenci z U15 zkraje jara vyhráli na penalty 
v Mladé Boleslavi. „Nejhorší výkon, co pamatuji, 
vůbec nebyli propojení jako tým…“

Musíš! To už ne
Celý projekt nové Dukly odstartoval před šesti 
roky. Tehdy byla mládež na Julisce v ruinách. 
Za vším stojí předseda představenstva Michal 
Prokeš, který s Fišarem studoval a pracovali 
spolu v Baníku a Olomouci. „S Michalem přišla 
myšlenka, řád a cesta, na kterou jsme se 
zaměřili. Hlavním cílem je pomoci rodičům 
v procesu výchovy mladého člověka, což se 
v Česku po revoluci patnáct let zanedbávalo,“ 
říká sportovní ředitel klubu a manažer mládeže 
Günter Bittengel, který v Dukle s fotbalem 
začínal v sedmi letech.  

Další cíl? Nezadřít hráče příliš brzy, což 
není výjimkou v žádném sportovním odvětví. 

Je pěkné, když například malý tenista září 
ve třinácti letech, je mistrem Evropy, ale 
často přichází nežádoucí vyhoření. A to 
právě v letech, kdy se tréninkové dávky mají 
začít rapidně zvyšovat. Tedy v patnácti, 
v šestnácti. Talent shoří jako papír.

Vedení Dukly se shoduje, že se tento trend 
začíná rodičům líbit. Postupně chápou, že 
nemá smysl spěchat a tlačit na pilu. Ale 
samozřejmě se vyskytne i kritika, k trenérům 
i fotbalu patří a není třeba si nalhávat - 
ne vždy je to příjemné. „Kluk nehraje, byl 
stažen z placu o poločase, přitom lítal kolem 
lajny, snažil se. Zbláznil se trenér?“ Kdo 
by to neznal? „Vztah s rodiči se snažíme 
mít otevřený. Vítáme kritiku, protože 
z kritiky rosteme a dokážeme si ji na našich 
trenérských schůzích vyhodnotit. Kolikrát 
se stane, že máme s rodiči i podobný pohled 
na věc, ale emočně jsme to v danou chvíli 
vyjádřili jinak,“ usmívá se trenér Fišar.

On i další členové trenérské skupiny se 
celoživotně vzdělávají. Je to nekončící proces. 
Fišar zmíní třeba vedení hráčů stylem – MUSÍŠ. 
„Tím jsme byli vychováni my před x lety. Dnes 
je to úplně o něčem jiném, děti se změnily, 
vnímají svět jinak, tohle už nefunguje. A je to 
dobře. Chodíme na semináře, Marián Jelínek 
nám například pomáhá s vybíráním talentů.“  

Tady jeden zajímavý postřeh. Kluci na Dukle 
bývají v mnoha kategoriích menší a subtilnější 
než jejich rivalové. Když pak přijedou urostlí 
kluci z Budějovic či Příbrami, mají silově 
navrch. Koho by napadlo, že je to záměr? Klub 

Volnost je na Dukle znát 
i v jiných směrech. Kdo 
nechce, může odejít. 
I největší talenti, zadarmo! 
Konkurence nad tím mnohdy 
kroutí hlavou. Nedávno 
zmizeli do Sparty i dva velmi 
talentovaní dorostenci.
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si s oblibou vybírá hráče, kteří třeba ve Spartě 
či jinde nedostávají šance, jsou menší, ale o to 
obratnější. A silově dospějí později. Matěje 
Hanouska v patnácti podobně vypoklonkovala 
Slavia. „Jsi malý, pomalý, nemáš šanci,“ slyšel. 
V Dukle hraje ligu a je reprezentantem do 21 
let. Zase jsme u toho: je čas, chleba se láme 
později.

Messi za deset let
Trenéři se na Julisce u týmů točí 
ve dvouletých cyklech. S tím, že každý sleduje 
své svěřence s předstihem cca dvou let 
a i ve dvouletém období následně. „Chceme, 
aby jeden trenér měl pohled na šestileté 
období vývoje. Vnímáme, jak hráči rostou, 
trenéři spolu neustále komunikují, vědí hodně 
o rodinách, jejich zázemí a společně nacházejí 
vhodná řešení. Vidím v tom Baťův princip, 
vědět, jak se k sobě lidé mají a jak společně 
vycházejí. To je naše filosofie, otevřenost. 
I jiné kluby mají podobnou atmosféru, my se 
v tom snažíme posouvat dál,“ popisuje Fišar.

Bittengel zdůrazňuje, že před pár lety se 
na Julisce nedalo mluvit o koncepční práci. 
Restart přišel v roce 2006, kdy Jakubčovice 
nabídly Dukle převzetí licence na druhou 
nejvyšší soutěž. „Já Duklu vždy miloval 
a doufal jsem, že se něco podobného stane. 
Stalo, vstali jsme z mrtvých,“ poví vážně. 
Na nějaký luxus si na stadionu s nejhezčím 
výhledem v republice nikdy nehráli. „Lidé 
k sobě v klubu musejí pasovat, a být ve svém 
oboru skvělí, to je smysl práce v Dukle,“ přidá 
Bittengel. 

Vychovat od žáčků jednou za čas fotbalistu 
s kvalitami pro nejvyšší soutěž, to je pro klub 
odměna. „Ideálně každých deset let Messi, 
ale nejsme na to upnutí,“ směje se manažer, 
ale dodá, že hlavní cíl to není. Je to mravenčí 
a dlouhá práce. Navíc v Praze, kde je obrovská 
konkurence a vyjma ligových klubů se mládež 
i v mnoha menších týmech vede dobře. 
Výjimečný talent skončí většinou ve Spartě či 
Slavii. Ty nejlepší si dravci přetahují ve všech 
sportech.

„Vážíme si každého, kdo přijde na nábor. 
Nejpodstatnější je opravdu výchova. Dobré 
hráče samozřejmě chceme a vítáme, chtějí je 
i akcionáři, kteří to financují. Vychovaný hráč 
pak dává také nálepku prestiže, že děláte 
mládež dobře. Jsme rádi, že máme tři hráče 
v prvním týmu, kteří prošli systémem. To 
jsou signály, že se kvalita objevuje. Akademie 
potřebuje minimálně deset let intenzivní 
práce, aby přišly výsledky,“ říká Bittengel. 

Nikde jinde v Česku prý už fotbal dělat 
nebude. Rukou mává nad korupcí, časech 
v nižších soutěžích, zajímá ho radost 
z činnosti. „Jinde pro mě fotbal nemá smysl. 
Tady to mám založené na vztahu ke klubu, 
produkujeme myšlenku, která se mi líbí. 
O zbytek se nestarám. Dělám fotbal na svém 
poli kamarádsky a lidsky.“

V noci do řeky
Dukla má navázánu spolupráci s nedalekou 
základní školou Antonína Čermáka, kde se 
tvoří částečně fotbalové třídy. Ovšem není to 
povinné. Trenéři z Julisky vstupují i do hodin 

Vychovat od žáčků jednou 
za čas fotbalistu s kvalitami 
pro nejvyšší soutěž, to je 
pro klub odměna. „Ideálně 
každých deset let Messi, 
ale nejsme na to upnutí,“ 
směje se manažer  Günter 
Bittengel.
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tělesné výchovy, čili mají vývoj kluků pod 
detailnějším dohledem. Dokonce kontrolují 
i prospěch, protože ten je fotbalu nadřazený. 
Špatné známky = klidně týden bez fotbalu.  

Snahou je co nejširší všeobecná průprava, 
která může být přípravou třeba na FTVS, 
mnozí kluci už v patnácti letech přemýšlejí 
o případné trenérské dráze. Proto například 
aerobik, který praktikují i v jiných akademiích, 
třeba v Ajaxu Amsterdam, proto judo, k tomu 
pomalé cvičení tai-či. „Kluci umí mnohem víc, 
než jen fotbal. Dokážou se něčemu postavit 
a být odvážnější. Všechny tyto prvky ale 
slouží pro fotbal,“ zhodnotí Fišar. 

Fotbal se od pondělí do pátku trénuje někdy 
jen třikrát. O víkendu pak utkání. Některým 
rodičům to přijde málo. „Ale my víme, že 
to stačí. Je to zdravotní prevence, je lepší 

uvolňovat tělo, cvičit. Mohou přijít zranění 
a kluci v sedmnácti letech končí úplně. Co 
je silové, to se brzy roztrhne. Navíc mohou 
vyhořet a přestane je to bavit. Dáváme 
klukům raději otázky: Cítíš se dobře? Přidej si. 
Necítíš? Tělo potřebuje zvolnit,“ říká trenér.

Volnost je na Dukle znát i v jiných směrech. 
Kdo nechce, může odejít. I největší talenti, 
zadarmo! Konkurence nad tím mnohdy kroutí 
hlavou. Nedávno zmizeli do Sparty i dva velmi 
talentovaní dorostenci. „Jsme tady spokojení, 
ale nevíme, jak to chodí jinde. Chceme to 
zkusit,“ oznámili. V dobrém odešli s tím, že 
mohou zpět. Pokud se ovšem ještě budou 
hodit do systému Dukly. „Osm z deseti hráčů 
se vrátí zpět k nám,“ sype statistiky Bittengel. 

„Je to v pořádku. Kluci musejí být odvážní, 
postavit se za svůj názor, i to je schopnost 

„Co je zázrak?“ ptala se sedmiletého klučiny spisovatelka 
Zuzana Maléřová, jejíž syn Jeroným obléká dres Dukly. 
Spontánní odpověď ji odzbrojila i rozesmála: „Zázrak je, 
že existují barvy. Kdyby nebyly barvy, měli bychom přece 
hnusný dresy…“

Zuzana Maléřová rozjela na sportem protkané Julisce 
pozoruhodnou kulturní linii. V malém proskleném prostoru 
na tribuně se jednoho dne začali scházet známí umělci 
se sportovci, trenéry i mladými hráči. „Vyprávěli si 
příběhy otevřené, důvěrné a společně. Příběhy se potkaly 
s lidmi a zasáhly je,“ popisuje spisovatelka. Výsledkem je 
kniha Příběhy z tribuny. Plná lidského usilování, trpkých 
vzpomínek, ale i štěstí. Zpěvačka Marta Kubišová, herci 
Naďa Konvalinková, Stanislav Zindulka, Táňa Fišerová, 
z Dukly třeba Luboš Kozel, Patrik Gedeon či Petr Kostelník 
a mnozí další se tak nečekaně sešli v jedné publikaci. 

A to nebylo vše. Generální manažer Michal Prokeš chtěl 
podobné zážitky nabídnout všem. A tak vznikl projekt - Celá 

Dukla čte (a píše). Zase se vše odehrávalo v proskleném 
prostoru „tam nahoře“. Nejen dětem četli Jitka Molavcová, 
Ladislav Frej, Miroslav Krobot, Blanka Bohdanová i Libuše 
Švormová či Jan Kačer. „Ale především jsem s hráči 
společně psala, se všemi ročníky. Bez přípravy, spontánně, 
třeba ještě po tréninku v kopačkách. Žádné slohy, ale 
pocity,“ nastiňuje Zuzana Maléřová. 

Proč hraju fotbal? Co mě trápí? Co je pro mě štěstí? 
Když vám syn před početným publikem vylíčí pocity 
a bolesti z dávného rozvodu rodičů, sdělí to, co doma nikdy 
neřekl… Děti „tam nahoře“ na tribuně mnoha maminkám 
a tatínkům otevřely oči. Výsledkem je unikátní kalendář, 
který všechny příběhy přináší! Takový jen tak věru 
neuvidíte. 

„Zuzana Maléřová udělala pro klub něco tak krásného, co 
si nikdo neuměl představit,“ shrnuje Günter Bittengel.

Když Dukla čte a píše
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muže. To nesmíme ubíjet, pak z nich nebudou 
chlapáci. My chceme na Dukle bojovníky, 
uličníky. Ale když oni nechtějí? Pouštíme je 
bez financí. Že budeme mínus v ekonomice? 
A co svoboda? My jsme naopak v plusu, 
ať se upraví smýšlení lidí. Dukla vystupuje 
na seminářích a názory trenérů a veřejnosti 
jsou, že se to dělá fajn. To je snad částečně 
odpověď na otázku, zda to děláme dobře. 
Nebo že se blížíme k tomu, jak by se člověk 
měl v dnešní době harmonicky rozvíjet,“ uvádí 
Fišar.

K tomu patří i akce, které trenéři 
připravují na herních soustředěních. 
Na jednom z nich kluci vyrážejí na noční 
dobrodružství, ve skupinách, které vedou ti 
nejméně komunikativní, se drží za ruce a se 
zavázanýma očima jdou lesem, brodí se přes 
řeku a překonávají další překážky. Domů se 
vrací se zážitky na celý život. 

„To jsou klukoviny na téma: očekávej 
neočekávané. Potřebujeme bystrost, aby 
příprava nebyla monotónní. Hřiště kluci prošli 
milionkrát, ale jednou si nevzpomenou, zda 
hráli tam a tam zrovna s Jabloncem. Tohle je 
hlubší, velmi živé,“ přibližuje.

Chceme vidět vášeň
„Mluví se tady sprostě?“ ptají se někdy 
maminky. I to klub řeší. A nabízí rozdíl 

mezi sprostotou, kterou nechce tolerovat, 
a slovem, kterým si hráč na hřišti uleví. 

„Pokud jsou emoce, tak proč by to měl kluk 
v sobě dusit? To do budoucna nefunguje. 
Je to jeho projev, který by měl kultivovat. 
Chceme rváče a bojovníky, chceme i tvořivé 
umělec. Jak to sladit? Východní kultury to 
dokázali. Tam nejlepší bojovník hrál divadlo 
a dělal legraci. I ta sprostá slova k fotbalu 
patří,“ říká Fišar, podle kterého se fotbalista 
s potenciálem pozná ve věku okolo patnácti 
let snadno: „Má charakter, je vnitřně 
motivován, má touhu objevovat. Je schopný 
se starat o své zdraví, aby mohl dobře 
trénovat. Zda má potenciál na ligu, divizi, nebo 
něco jiného – to neřešíme. Uvidíme, kde se 
zastaví. Třeba z něj bude skvělý trenér, fotbal 
bude jeho životem a bude šťastný. Proto tady 
jsme. Chceme kluky, kteří fotbal milují, mají 
vášeň a svítí jim v očích.“

Třeba už jste pochopili, proč má Dukla 
ve znaku slogan: Hrdý na svůj klub.

:

Fyzicky náročnější tréninky 
do patnácti let věku 
jen dvakrát týdně, další 
technicko-taktické, k tomu 
jóga, judo, aerobik, cvičení 
tai-či. Místo „rubaček“ 
a nabírání kondice raději 
čas od času silné zážitky 
v podobě půlnočního běhání 
po schodech na potemnělé 
Julisce a následné přespání 
nahoře na tribuně. Na té, 
pod kterou by si většina 
mladých borců ráda jednou 
zahrála první ligu.


