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Pestré začátky
„Doma v České Lípě jsem začínal se sportem 
spíš všeobecně. Dělal jsem všechny sporty 
od fotbalu až po tenis. Pořád jsme něco hráli. 
Dřív se nehrál minibasket jako v dnešní době, 
takže jsme se museli vyrovnávat s vysokými 
koši, což bylo pro malé děti složité. I proto jsem 
zamířil na basket až někdy kolem jedenácti let. 
Začal jsem hrát u trenéra Miroslava Pospíšila, 
který hlavně chtěl, aby nás to bavilo. Chtěl 
po nás, abychom mu říkali strejdo, takže ani tre-
nére, ani pane. Všichni jsme mu tykali a byl víc 
náš kamarád než trenér. I tak měl náš respekt.“

Ve čtrnácti mezi dospělé
„Už v brzkém věku jsem byl vysoký, ne nijak 
urostlý, ale zůstával jsem si po tréninku střílet 
na koš a trénoval ve třinácti s dospělými chla-
py. Někdy ve čtrnácti už jsem na krajské úrovni 
nastupoval za áčko, což mě připravilo na krok 
o další stupínek. Pak šlo o to vyzrát fyzicky. 
Měřil jsem 197 centimetrů a oni taky nebyli až 
tak nabušení, že by pořád běhali sem a tam. 
Jinak mělo všechno postupný přirozený proces. 
Pomohlo mi to hodně v technice a měl jsem 
možnost se takzvaně vyhrát. Spíš jsem střílel 

z dálky, než že bych najížděl, protože to by mi 
nejspíš zlomili ruce.“

Děčín a Jan Skokan
„Trenér Skokan po mně v šestnácti letech chtěl, 
abych v Děčíně zůstal svůj, abych hrál svou 
hru. Chtěl, abych hrál rychle a svižně a svým 
příchodem na hřiště oživoval hru. Měl jsem 
do hry vnést svou střelbu, atletičnost a dravost. 
Získal jsem si jeho důvěru a on mi dodával 
sebevědomí. Nebyl jsem žádný jeho protekční 
hráč, ale myslím, že mi dal víc prostoru, než by 
mi třeba dali jiní trenéři. Kdybych narazil na tre-
néra, který mi nevěří, moje sebedůvěra by brzy 
vyprchala, což se naštěstí nestalo. Nebylo to 
jen osobou trenéra, v Děčíně se sešel dobrý 
tým kluků jako Petr Janouch, Roman Bašta, 
Honza Bejček, Láďa Zalužanský nebo Jarda 
Geršl. Byli i o více než deset let starší než já 
a vzali mě mezi sebe, což mi taky pomohlo.“

Univerzita Valparaiso a Homer Drew
„Homer Drew byl úplně jiný trenér, než na jaké 
jsem byl zvyklý. Typicky americky pozitivní, 
nábožný člověk. Valparaiso udělalo hrozně moc 
pro to, abych tam šel. Dokonce mi umožnili, 
abych si vzal s sebou bráchu, což pro mě bylo 
důležité, že jsem tam nemusel být úplně sám. 
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pohled hráče

Luboš Bartoň v 18 letech zazářil na EURO ve Francii a otevřel si cestu 
do basketbalového světa. Přes Děčín, kde hrál v šestnácti ligu, vystoupal 
na univerzitu v americkém Valparaisu a po italské zkušenosti triumfoval 
na španělských štacích. S Badalonou slavil ve FIBA EuroCupu a ULEB 
Cupu. V dresu Barcelony dobyl Euroligu. A s Valencií se radoval z vítězství 
v Eurocupu. Dnes už jako trenér pracuje v Barceloně u B-týmu a vede 
českou reprezentační osmnáctku.

t e x t :  j i ř í  n i k o d ý m

Strašně jsem na sobě hlavně v prvním roce 
pracoval. Bylo toho pro mě hodně nového – 
jazyk, škola, kultura, styl života. Šel jsem tam 
hlavně na univerzitu a k tomu jsem hrál basket. 
Měl jsem sice v počátku lehčí předměty, ale 
během dne jsem zvládal dva tréninky, chodit 
do školy a večer jsem se od osmi do půlnoci 
ještě učil v knihovně. Spát jsem chodil úplně 
zničený. Na tréninku i v zápase se všechno 
dělalo s obrovským nasazením a agresivitou. 
Pořád naplno. Překvapilo mě, jak jsou Američani 
ctižádostiví, ale zároveň pozitivní, a to i mezi 
sebou. Oni se pořád snaží hledat pozitivní věci 
a negativa poněkud opomíjet. Homer Drew mi 
ukázal jiný přístup k basketu i coachingu.“

Fortitudo Bologna a Jasmin Repeša
„Byl jsem překvapen fyzickou i technickou úrov-
ní. Neměl jsem s tím problémy, ale myslel jsem 
si, že bude jednodušší se prosadit. Musel jsem 
si ale uvědomit, že jsem přišel do euroligového 
týmu s ambicemi na Final Four. S Repešou 
to bylo hodně o tvrdosti, fyzičce a síle. Chtěl 
po nás jednoduché věci, ale s maximální tvr-
dostí. Třeba jak prorazit clonu, protože někdy je 
lepší ji prorazit než obejít. Hodně trenérů totiž 
říká, že když se dostaneš do clony, přibrzdí tě, 
a proto je lepší ji obejít. Repeša razil směr, že je 
dobré do clony jít, jít do kontaktu a soupeř musí 
letět i za cenu obranného faulu, protože neztra-
tíš míč. Jeho mentalita je nebát se kontaktu 
a být na něj připravený. To pak hráči přinese, že 
jde do každého souboje bez obav.“

Lottomatica Roma a Pierre Bucchi
„Pod Bucchim jsem první sezonu hrál dost, ale 
pro druhou se podepsali hráči na moji pozici 
a hrál jsem málo. I když jsem hrál dobře, dával 
mi málo příležitostí, což jsem nesl špatně. Tý-
mu se nedařilo a prohrávalo se. Myslím si, že 
měl svou filozofii, která byla postavená hodně 
na taktice. Každý kouč, který má tým, co dobře 
střílí, dělá něco dobře. Jsou to trenéři jako Pe-
rasovič nebo Bucchi. Jejich týmy měly kvalitní 
střelbu za tři body i trestných hodů. A je zají-
mavé zpětně vidět, jak trenéři s hráči trénovali 
střelbu, a hlavně, jak reagovali na nepřesnou 
střelu, což je strašně důležité pro psychiku 
hráčů. Protože když je někdo výborný střelec 
a seberete mu sebevědomí, tak už výborným 
střelcem není. Bucchi měl pak i v dalších tý-
mech, kde trénoval, vysoké procento střelby 
z dálky a trestných hodů. A není to jen o hrá-
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Narozen: 7. 4. 1980  
v České Lípě

 Profese: basketbalový 
trenér, bývalé křídlo/pivot

 Hráčská kariéra: děčín 
(1996-98), Valparaiso (nCAA, 
1998-2002), Boloňa (2002/03), 
Lottomatica řím (2003-05), 
joventut Badalona (2005-
08), FC Barcelona (2008-
10), Fuenlabrada (2010-12), 
Badalona (2012), USk Praha 
(2012/13), Braunschweig (2013), 
děčín (2013), Valencia (2013-
14), nymburk (2014-15), FC 
Barcelona B-tým (2015-16)

 Největší úspěchy: vítěz 
euroligy (2010), vítěz euroCupu 
(2006), vítěz ULeB Cupu 
(2008), eurocupu (2014), vítěz 
ACB ligy (2009), 4x účastník me 
(1999, 2007, 2013, 2015),

L u b oš  ba rto ň

TREnéR By měL PřIzPůS OBIT 
SVůj STyL A SySTém hRá čům
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do Valencie přišel, ptal jsem se někdy po čtvrté 
výhře spoluhráčů, jak to vypadá, když se pro-
hraje. A Perasovič zůstával po porážce absolut-
ně v klidu. Ale tento přístup měl jasný cíl. Po ví-
tězství nechtěl, aby někdo usnul na vavřínech, 
aby všichni byli pořád koncentrovaní a podvědo-
mě nepovolili. Po porážce chtěl hráče povzbudit 
a zvednout jim sebevědomí.“

Svetislav Pešič
„Svetislava Pešiče jsem nejdřív poznal jako 
hráč v Římě a teď vede jako hlavní kouč Barce-
lonu, kde pracuji u B-týmu. Za těch patnáct let 
přece jen trochu zpomalil a už není tak vznět-

livý. Tehdy byl schopen řvát celý den. Ráno 
přišel v pohodě a stačila drobnost, která se mu 
nezdála, a začalo peklo. Jednou dokonce seřval 
prezidenta klubu a vyhodil ho z tréninku. Teď už 
ale takové věci nedělá. U týmu dělá po příchodu 
v průběhu sezony jednodušší věci a dbá na to, 
aby tým fungoval ve všech aspektech společ-
ně. Je pro něho důležité, aby hráči fungovali 
pro tým, a on jim pak dává důvěru. Všichni hráči 
potom říkají do médií i třeba mně, jaké pod ním 
najednou mají sebevědomí, jak si věří. Je to 
dáno stylem tréninků, maličkostmi v obraně, 
které tým semknou a pak se přenesou do hry. 
Co říká, to také dělá a mnohdy je to účinnější 
než hledání složitých řešení různých situací. 
Pozice trenéra se také neustále posouvá víc 
do psychologické roviny. U hráčů hodně dělá 
sebedůvěra a často je mnohem důležitější 
správné mentální nastavení než technické věci. 
Trenér musí řešit u týmu spoustu vztahových 
věcí, a proto je podstatné, aby byl výborný psy-
cholog.“

„Xavi Pascual je velký stratég, který jde hodně do 
detailu. někdy jsem měl pocit, že hrajeme spíš šachy 
než basket. V jeho systému prakticky nebyl prostor 
pro chybu.“
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LUBoš BArtoň, 

eUroLigoVý šAmPion 

2010 A drUhý nejLePší 

StřeLeC me 1999

čích, ale i o systému hry a tréninku. Rád jsem 
sledoval takové tréninky. Většina hráčů pak má 
vysoká procenta úspěšnosti a mnozí i nejvyšší 
v kariéře. Ty systémy jsou postavené tak, že se 
hráči perfektně načasovanou přihrávkou dosta-
nou do výborných pozic, z nichž se dobře střílí 
a také proměňuje. A totéž je teď v Barceloně 
po příchodu Pešiče, kdy hráči dávají za poslední 
dva měsíce neskutečně vysoké procento trojek. 
Je to dáno tím, jak se trénuje a jaké sebevědo-
mí ti borci mají.“

Joventut Badalona a Aito Reneses
„Klidný profesor. Jestli si z něj mám něco vzít, 
tak trpělivost. Já už třeba pěnil na spoluhráče, 
ale on stále trpělivě vysvětloval. Viděl jsem ho 
tak maximálně třikrát naštvaného. Na trénincích 
se hodně zaměřoval na individuální techniku. 
Dokázal rozkouskovat obranu do určitých fází, 
aby ti hráči uměli používat to, co trénovali. Já 
dřív hlavně makal fyzicky, než abych u toho 
přemýšlel. Ale když hráč přemýšlí a ví, co proč 
dělá, tak roste. Nejen technicky, ale i intelektu-
álně. Každý máme nějaké limity, ale u Renesese 
jsem viděl, že je možné zlepšit inteligenci hráče 
na hřišti.  Vytvořil vždycky úžasnou pohodu. 
Zaměřoval se hlavně na naši hru a výkon. Sa-
mozřejmě si dělal skauting soupeře, ale hlavní 
pro něj bylo, abychom se my prosadili naší 
hrou. Hráli jsme uvolněně. Neřešil tolik systémy 
soupeře, ale jejich jednotlivé hráče a jak se náš 
hráč má prosadit proti jejich hráči. V tréninku 
jsme i proto trénovali 80 % našich akcí a jen 
20 % situace jako reakci na jejich hru. Připra-
voval nás, abychom mohli reagovat v zápase 
na jakoukoli situaci. To se týkalo i vyhraných 
finálových zápasů FIBA EuroCupu a ULEB Cu-
pu. Mně se tento styl zamlouvá, ale vždycky 
záleží, jaké typy hráčů má trenér k dispozici. 
U Renesese proto příliš nefungují hráči kolem 
třicítky a starší, kteří už nejsou schopni tolik se 
učit nové věci.“

Barcelona a Xavi Pascual
„Do Barcelony přišel jen o pár měsíců přede 
mnou a moje první sezona byla i pro něj první 
celou sezonou. Bylo vidět, že je nervózní, pro-
tože si nebyl jistý svou pozicí. Xavi Pascual je 
velký stratég, který jde hodně do detailu. Někdy 
jsem měl pocit, že hrajeme spíš šachy než 
basket. Měl neskutečně propracovanou obranu 
s cílem mít na každou herní situaci odpověď. 
V jeho systému prakticky nebyl prostor pro chy-
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DJ SACKMANN JE SVĚTOVĚ UZNÁVANÝ TRENÉR
BASKETBALOVÝCH DOVEDNOSTÍ SE ZKUŠENOSTMI
Z NBA A NCAA. JEHO SLUŽBY VYUŽÍVÁ MNOHO
PROFESIONÁLNÍCH HRÁČŮ PO CELÉM SVĚTĚ. 
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bu. Měl ale také k dispozici hráče, kteří dokázali 
jeho systém plnit. Kdyby takové hráče neměl, 
všechno by úplně nefungovalo. U trenéra je 
důležité přizpůsobit svůj styl a herní systém 
tomu, jaké má hráče. Před vítězným Final Four 
Euroligy 2010 jsme byli pod obrovským tlakem. 
Pořád jsme měli video a zabývali se údaji ze 
skautingu. Bylo toho strašně moc. Oproti Rene-
sesovu pojetí před finálovými zápasy jsem tady 
zažíval pravý opak. Byli jsme favorité, ale když 
je nad vámi takové kladivo, nehraje se dobře. 
Proto jsme museli být skvěle připravení.“

Valencia a Velimir Perasovič
„S Perasovičem se hodně trénovalo a měli jsme 
také poměrně dost zraněných hráčů, ale i tak 
jsme za sezonu prohráli jen tři zápasy. U něho 
bylo zajímavé, že když se vyhrálo, strašně řval, 
jako bychom prohráli o dvacet bodů. Když jsem 


